
(ὩΟοσίο 

ΤΠ15 15 ἃ αἸΡΊ(4] ΟΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργΓθϑογναα [ΟΥΓ σθηθγαίοης Οἡ ΠΌΓΑΓΥ 506 ]ν6 5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 1 ννὰβ σα  ΠᾺΠν σοαηηθα Ὀγ ΟΟΟΡ]6 ἃ ρα οἵ ἃ ργο]θοί 

ἴο τη Κ6 [Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θοοίκ5 αἀἸϑοονθγαῦ!θ ΟΠ]]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνινεα ἰΙοηρ ΘΠΟΌρΡῇ [ῸΓ {Π6 σορυρῇΐϊ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ἃδη6 (Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου ([ῃΠ6 ρα ΠΟ ἀοπμηδιη. Α ΡΌΌ]Π1Ο ἀοπηδη ὈΟΟΙ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνοὺ βαὈ]θοί 

ἴο σορυτσῇΐ ΟἿ ννῆΟβ6 ἰΘρὰ] σορυτρῇϊΐ [ΘΓ ἢδ5 ΘΧΡΙΓΕα. ΝΥ ΠΕΙΠοῚ ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΟ ἀΟΠΊΔΙ]η Πᾶν νγν σομηΓΥ ἴο οσουηίσυ. ΡαΌ]Ο ἀοπΊδιη ὈΟΟΚΒ 

ΔΙΓΘ ΟἿἿ σαίθνναγυϑβ ἴο {Π6 ραϑΐ, ΓΕρΡγΓθβΘ Πρ ἃ ννθ δ] ἢ οἱ ΠΙβίογυ, οα]!Γ6 δηα Κηοννίθαρα (Πα 5 οἴζδη αἸ που] ἴο αἸΒΟΟνΘΥΊ. 

Μδῖκβ, ποίδοηβ 8η6 ΟἴΠΘΙ Τ]ΔΓΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟἿΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 νν1}] ἈΡΡΘΑΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΘΙ οἵἉἨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠῸΠῚ [Π6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ ἀηα ΠΉΔΙΪΥ ἴο γοι. 

ἴϑεσο ου 611 Π65 

ΟΟΟΘΡΙδ6 15 ῥΡγοσα ἴο ραηθι νυν [1 ὈΓΑΓΙΘ 5 ἴο αἸΡῚ1ΖΘ ρα ΌΠῸΟ ἀΟΙΊΔ1η Τπηδίθγια]5 ἀπ ΠλᾶΚΕ {Π6 ἢ 6 }ν ἀσοθϑ91016. ΡΌΌΠ1Ο ἀοπΊα!η ὈΟΟΚϑβ ὈΘΙοηρ ἴο (Π6 

ΡΌΌΙΙΟ Πα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΕΙΥ {Π61Γ οαϑίοα!δη5. ΝΟνοιΠ6 1655, [Π15 ννΟΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΚΙνΕ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΟΘΡ ΡΓΟνΙΘΠΙηρ [Π15 ΓΕΘΟΌΓΟΘ, ννῈ ἤᾶνα ἰάκθη ϑΐθρ5 ἴο 

ΡΓΘνθηΐ αὔι586 ὈΥ ΘΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ] ρΑΓΏ65, ΠΟ] πα Ιηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΕΘ ΟΙΟΠ 5 Οἡ διςοϊηδίθα 4αθγνιηρ. 

ννε αἰξὸ δδκ (Πδΐ γου: 

Ἔ Μαζκο πομ- ομιπιογοίαί τι56 ΟΓ 1Π6 πίθος ΝΥῈ ἀδϑοιρηθα σσοορ]α ΒοΟΟΚ δϑδγοῇῃ [ῸΓ 56 ΌΥ 1η6Π]ν1611415, Δη4 ννῈ γεααπδϑί [Παΐ νοι τ1ι56 {Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΌΓΡΟΞ65. 

Ἑ Μοίγαϊπ ΠΌμι αμίοπιαΐϊσα φμογγίπρ [)0 ηοΐ 56Πη4 δυϊοπηαίθα ΠΠ6Γ165 Οἱ δὴν βοῖΐ ἴο οορ Θ᾽ 5 συϑίθηι: [{ὙγὙοῖ ΔΓΕ σΟΠαποΙηρ ΓΟΘΘ ΓΟἢ Οἡ ΤΠ ΔΟΠΙΠ6 

{ΓΔ 5] Δ1Ο0η, ΟΡΏ ΘΔ] ΟΠ δΓΔΟΙΘυΓ ΓΘΟΟΡΉΠΠΠΟΠ ΟΥ ΟΙΠΘΙ ἀΓθας ΜΝ ΘΓ ἀοοθϑ5 ἴο ἃ ἰᾶΓρα ΔΠ]Ομηΐ Οἵ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙαΙ], ρΙΘα56 σοηίΐδοΐ 5. ΝΥ 6 Θησουζαρα (Π6 

56 Οἵ ρΡΌΌΠῸΟ ἀΟΙΊΔ1η Πηδίθτ 815 [ΟΓ [Π656 ρυΡοΟβΘ 5 Δη6 πΊλὰν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἔ Μαϊπίαϊη αἰτιραήοη ΓΘ οορίθ “ναίθπ γκΚ᾽᾿ γοι 566 Οἡ ΘδΟῇ ΠΙΘ 15 Θ556 η14] [ΟΓ ΤΠ ΓΟΓΏΙηρ ΡΘΟΡΙΘ δρουΐ {15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ (Π6π Ππα 

ΔαΘΙΠΠΟΠΔΙ Πηδίθυια]ς [γοῦρῇ οορὶα ΒοΟΟΚ δϑάοῃ. ΡΙθαβα 4ο ηοΐ ΓΕΙηονΘ Ἰἴ. 

ἝΞ Κοορ 11 ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνοι γουγ 156, ΓΕ] ΠΊΌΘΓ [Πδΐ γοι ΔΓ ΓΟΘΡΟΊΉ51016 ἴΟΓ Θηϑυσηρ (Πδΐ ννῃδαΐ γοι ἃΓ6 ἀοΙηρ 15 ἰθρᾷ]. [)ο ηοΐ ἀϑϑπηδ (Παΐ 151 

Ὀδοδιι56 να Ὀ6ΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ΟΓ 565 1η {Π6 [Πη1164 δίαϊθ5, [Πα΄ [ῃ6 ννουκ 15. αἰβοὸ 1ὴ {Π6 ρΈΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΓΟΥ Π5Θ6Γ5 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓΠ165. ΠΟΙ ΘΓ ἃ ὈΟΟΪΚ 15 51] 1ὴ σορυτρῇΐ νᾶΓ165 ΠΠῸΠῚ σΟῸΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃΠα ννῈ σα ἴ ΟἾΟΓ σιΠἀδηοθ Οἡ νυ ΘΙ ΘΓ ἃην ΘΡΘΟΙῆΟ τ156 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 αἰΐοννεα. Ρίθαβα (ὁ ηοΐ ἀϑϑιπηδ [Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 Δρρθάίδησα ᾿η οορίθ ΒΟΟΚ δϑάγοῃ τηθδη5 11 οδη Ὀ6 1566 1ὴ ΔΩΥ ΠΊΔΉΠΘΓ 

ΔΎ ΠΘΓΘ 1η {Π6 ννου]α. (ορυτρῇῃΐ ᾿ηΠΠηροιηθηΐ ΠΑ Ὀ1Πν σαη Ὀ6 4016 βΘνϑυα. 

Αβρουΐ σοορὶο ΒΟΟΚ θοῇ 

(οορ Θ᾽ 5 ΠΉΙ55ΙΟη 15 ἴ0 ΟΥΡΆΠΙΖΘΟ [Π6 ννου]α᾽ 5 ἸηΤΟΥΠΊΔΙΙΟη ἃΠηα ἴο ΠηῈ ΚΘ 1 ΠΠΙνΘΥΘΑΠῪ ΔΟΟΘΘΘ1 016 ἀηα ἀ56ὰ]. σοορσίθ ΒΟΟΚ δϑδίοῇ Π6Ιρ5 γθδαθυβ 

αἸβοονοῦ {Π6 ννοῦ]᾽ 5 θΟΟΚ5 νν 116 ΠΕΙΡΙηρ υῖῃοῦα ἃη6 ΡῈ Π15Π6Γ5 Το ῇ ἤθνν Δα Θησθ5. οι σδη βθάγοῇ {Πτοσυρῇ {Π6 [Ὁ] ἰΘχί οἵ {Π15 ὈοοΚ οἡ 1ῃ6 ννϑῦ 

αἰ ππρΡρ :  })[ΌοΟοΟΚΚ σοοσ]α. σοχῃ]} 







ἀξ ν, ὐλέννο [ κῦ 
Νέιυ Ῥοίπηπε, ποιῦ " Κεααὶ τῶν, 18ηιο, 13. θώ. 

(Ιεπιειίατῃ ΟἸ σοί ύδ. 

ΑΕΚΒΟΉΥΙΝ 
ΡΒΟΜΕΠΉΕΤΕ ΥἹΝΟΤΌΞΒ. 

ΕΘΙΤΕ" 

ΜἹἽ111 ΔΟΤΑΝ ΑΔΑΡ γΟΟσΑΒβυμαΑῖῦ 

Υ 

ΕΝ. ΤΙ. Μ. ΤΡ ΡΗΈΝΜΟΝ, ΜΑΑ,, 
᾿ ΜΕΒΑΡΜΑΒΤΕΒ ΟΚ 857. ΡΕΤΕΒ'Β ΒΟΉΘΟΙ, ὙΟΒΚ ; ΕΟΒΜΕΒΙΥ ΒΕΙΙΟΝ ΟΕ 

ΟΠ ΕΙΒΤ 5 ΓΟΟΙΓΚΕΟΘΕ, ΟΑΜΒΒΙ ῬΌῬΟΣ 

ἀροπὸσι: 
ΜΑΓΆΠΙ, ΔΝ ΑΝ) (Ὁ. 

λῦ, 



ΡΒΕΒΆΑΟΘΑΙ, 

ΤῊΒ οὈ]οοῦ οὗ {118 Π0}16 οἀϊθοη οὗὨἉ {Π|ὸ Ῥτοιηθίθθαϑ 

ὙΙμποίμβ 15. ὕο [Δ] 1αῦθ ὑῃ6 τοδᾶάϊπο οὗἠἨ ὑΠ6 γ]ᾺῪ 1ὴ 

ΘΌΠοο018. ΤΊ6 ἀΠΠ ον οὗἩ ἀοϊηρ 80 1165 ΔΙπηοϑῦ δβῃ ΓΘ] Υ 

10 ὕπ6 ἰαγρθ διπουιηῦ οὗ ΓΙ χοῦ ἡνοτκ ᾿ῃηνοϊνοά. Α 

Ἰαγρο στη 61, Πούχονον, οὗ ὑπ6 ψουὰβ ὙΠΟ ΤΘΟΊΠΪΓΘ 

Ἰοοκίπρ οιὖῦ ἃτ6 ᾿γορὰ 8 οὗὁἨ ὁΠ6 τηδϑηΐηρ, ψ Ὠ1οἢ Ἰοδα ἴο 

πούμϊηρ ὈΘγοπμα ὑπο ῦ ΟἿ6 τηθϑηηρ,.. Α ῬΟΥ͂ Ρ8]1η8 

πού ὈΥ ὑπτπίηρ 8800} ψογὰβ οαὔῦ ἴῃ ἃ [ΘΧΊΟΟΙ. 

Η!5 ἡπαἀστηθηῦ 15 ποῦ ΘΧΘΡΟΙΒΟα 1η 56] οὔ ρ 6 πηθδ}- 

ΠΡ ΤΘΑΌΪΘα, ΠΟΙ ἀοο8 ἢ6 οδύδϊῃ {116 1] ΟΥτύ] Οἢ 

ΜΏ1ΟΙ. 15 σαί ΟΥ̓ ὑγδοὶηρ τηϑϑηΐηρθ. Ηθ 0565 

πούμησ ὑδογθίοιο, δῃηὰ ψϑῖη8 πη δἃπ Ἰαοι, ὉΥ 

αν ]ὴρ 51160}}. τοῦθ ΒΌΡΡ]Π 6 ἴῃ ἃ νοοδθυ αν, ἀηα 1ὖ 

18. ἢ ἃ νἱθὺν ἴο 0}}18 ΘΟΟΠΟΙῺΥ ὑῃμαὺ ὕΠ6 νΟΟΔ)Π]ΔΡΥ 15 

Δι 464 ἴο ὑ}}15 60] 0Η. 

10 βαϑιηθα Ῥοϑὺ ἴο ρῖνθ ὑῃ6 ρίδυ οοϊηρίθίθ, μυῦ 1 

γι] βυρσοβδῦ ὑμαῦ, ἢ ὑπ6 δα οὗ {10 ΑἸΠΑΙ 518 ἴο 

Π]1 Ρ {16 ργᾶρ5, ἃ 86] οὕ]. ἸΏΔῪ ΘΆΒΙΥ 06 τηϑιὶὸ ἴον 

ΤΟΥ 5, ἢ Υ Π]Οἢ 016 016 υ͵]δγ σαημηοῦ 0 )ὰ τοδὶ νΥ10}}}} 

{116 ὕθσω. 1116 ραβϑᾶρϑβ 1 ννου]Ἱὰ γθοοιητηθηα ἔοι: 0}}15 

ῬΌΓΡΟΒΘ ἃ16, νυν. 88-1217, 201-249,292-404, 444-514, 

719-895, 965ὅ-1060. 

5. δίϊοι" ἃ αποίανϊο ν6 0 }5 ἴο Μ|185 ΔΉ ΊΟΪ 5 

{ὐ8 5]! ΟΉ.. 

Η. Μ. 5. 
“1... ΤΕΊΕΝΚΝ ΝΟΠΟΟΙ, ΥὙΟΒΚ 

σαν, 18 88. 



ζἰοππεπίλτρ ἀΙαϑοῖτϑ. 

ΑἘΒΟΉΥΙΙ 

ΡΒΟΜΕΠΉΞΤΙΟΩ ΥΙΝΟΤΌΚΞ. 

ΕΟΤΤΕΡ 

ὙΠΤῊ ΝΟΤΕδ ΑΝ} ΡνΟΟΑΒυΟΔΑΚΒΜΥ͂ 

ΒΥ 

ΒΕ. Ἡ. Μ. ΞΤΕΡΗΒΝΥ͂ΘΡΟΝ, ΜΑ, 
᾿ ΒΕΑΡΜΑΒΤΕΒ ΟΕ 8Τ. ΡΕΤΕΒ᾿ Β ΒΟΗΟΟΙ,, ΥΟῈΚ; ΕΟΉΜΕΒΙΥ ΕΕΠΙΟΥ ΟΥ̓ 

ΟΗΒΙΒΤ ΒΒ ΟΟΣΕΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΌΟΕ. 

ονδοπ: 

ΜΑΟΜΊΠΙΙΑΝ ΑΝῸ ΟΟ. 

1888. 

ῸΌΣΥΎΆ χκ. ς-- 





ΡΒΕΒΑΟΙΕ, 

ΤῊΣ οδ]οοῦ οὗ {15 110016 οαϊδίοι οὗ ὑμ6 Ῥχγοϊωθίβοιιβ 

Ὑιποίαβ ἰα ο ἔδο δαί ὑῃ6 τοδάϊπρ οἵ ὑ86 ρίαν ἴῃ 

ΒΉΠο018. ΤῊ ἀΠΠΘΌΠΥ οὗ ἀοίηρ 80 1168 αἰπηοβῦ θη γον 

1π ὕηθ ἰᾶαγρθ διποιηῦ οἵἨ 1 χίοοη σοῦ ἱηνοϊνθα. ἃ 

Ἰαγρθ ΠυΠΉΌΟΥ, Πον Υ Ρ, οὗ 6 ψογβ ΜΏΙ]Οἢ ΤὙΘΑΌΪΤΘ 

Ἰοοϊπρ οαὖὺ ἅτ τ οΓ8 οὗ ΟΠΘ Τη6Δη]ηρ, ΜΏΙΟΉ 1Θδα ἴο 

Ὠούηηρ ὈΘγομα ὑΠ6Ὶ ΟὯΘ6 Τῃθϑηϊησ. Α ΌΟΥ ῥ',81η85 

πούμίηρ ὈΥ ὑπγπίηρ Β00} ψΟΓαΒ οὐὖῦ ἴῃ ἃ [ΙΠΘΧΊΘΟΗ, 

Η1β Ἰυαρτηαθηῦύ 18 ποῦ ΘΧθγοϊβθα 1 βϑ]θούϊηρ ὑ}6 τηθϑι)- 

Ἰῃὴρ ΤΟαυΓΘα, ΠΟΙ ἀο68 ἢθ οὐαὶ ὑῃθ 1πἔοστηδίϊοη 

ΜΏΙΟὮ 18 ρα η6α Ὁ ὑΥδΟΙΩρ Τηθδη ΡΒ. Ηδ Ιο0568 

ὨΟΙΒΙηρ ὑμΟΓΘΙΌΓΟ, ἃπΠα ρϑὶπθ ὑπη6 δηαὰ ἰδθοι, ὈΥῪ 

᾿ ΠΑΥΙηρ 50 ψΟΓΑΒ ΒΌΡΡ]Θα ἴῃ ἃ νοοΔ ΌΪ ΥΥ, δηὰ 10 

158 ἢ ἃ νἹΘῪ ἰ0 015 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ὑμαῦ ὑἢ6 νΟΘΔΙΪΔΡΥ͂ 18 

δα ἀθα ἴο ὑἢϊ5 οαϊίοη. 

10 βοϑιηθά Ὀεβδὺ ἴο ρίν ἴθ Ἂἂον ον Νς. 



γἱ ΑΘΒΟΒΨΙ Ῥγοσαθίμθυβ Ψιπμούμβ. 

γγΟΙΪα βυρροϑῦ παῖ, ψ ἢ ὑΠ6 δα οὗ {ΠῸ0 ΑΠΔ]Υ515 ἴο 

Β]1] ἋΡ {Π|ὸ ρψάρδβ, ἃ 56] οὔ οῃ Ἰηδ ὺ ΘΆΒΙΥ Ὀ6 τηϑιὶθ [ὉΓ 

ἰοστη5, ἴῃ γ]οἢ [6 ἡγΠ016 ΡΪΔΥ οδπποῦ 6 τοδὶ νὴ 

{86 ἔθη. ΤῊ Ρᾶββᾶρϑθ 1 ψγου]Ἱὰ γθοοιηιηθηα ἴον 0818 

ῬΌΓΡΟΒΘ 816, νν. 88-127, 201-249, 292-404, 444-5]4, 

119-895, 965ὅ-1060. 

5, Δἴου ἃ αυοίαίϊοη τοΐοθυβ ἰὼ Μιβδβ ὄν ΔΉΜΊΟΚ᾽ 8 

ὑΓΔΏΒΙΔΙΙΟΏ. 
Η. Ν. 5. 

ὅτ. ΡΕΤΕΒΚ᾽" ΦΟΉΟΟΙ, ΥΟΒΚ, 

«]μῖν, 1888. 



ΑΝΑΤΙΥΒΙΒ ΟΝ ΤῊΝ ῬΙΛΑΥ. 

Ῥκοιοαῦξ. (Τ}6 πρόλογος οοῃδίδύβ οὗ 411 ὑπμαῦ ροτ- 
10. οὗ ἃ Ὀ]ΔΥ 0 ἢ Ῥγθοθάθβ ὑμῃ6 βγβῦ θηΐσδῃοθ οὗ 
1706 οἢοτα8.) Υν. 1-87. Ῥοόνοῦ δηα ΕΌΤΟΘ Θηΐο Οἢ 
ἴΠ6 Ἰοὺ οὗ (86 βύαρο, Ἰθδαάϊπρ' Ὀούνγοδη ὑἤθηι ὑΠ 61} οδρ- 
{ἶνο, Ῥτοιιθίμϑαβ. Ηρ μδθβϑύμβ [0] οννΒ, ὀδυσγίπρ; ὑΠ6 ἴη- 
Β ΤΌΤ ΘΒ ὨΘΟΘΗΒΑΙῪ (0 ἰδβϑύθῃ ὕῃθ ΤΊύδη ἴο 0ῃ6 ΤΟΟΪ.. 

Βοίοσθ ἢ ὈθρίηβΒ 18 ἰδβι, Ηορηδοϑίαβ δά γθββθβ 
Ῥτοχηθύμουβ, ἀοΡ]οΥηρ ὑῃθ βυ ἴδ Υ]ηρ5 ὑῃδῦ ανγαιὶῦ Ὠ τι, 
δα Ὧ18Β ΟὟ ᾿ΠΒΟΓΙΣ ΘΗ ΠΣ 15 Πῆϊούηρ ὑῃθῃη. 
ΤΏΘη τυ Υ ἰηἰογτιρίθα ὈῪ ῬΟΥΘΡ, ψγὴ0 τΤΟΌΡὮΪΥ 
ΟΥάΘΙΒ Ἀἴτὰ ὕο ὈΘρΡΊη [18 ΤΟΥ, Β6 ΡῬγοσθθαβ ο ζδβϑίθῃ 
Ῥτοχηθύμϑαβ, Ρἰ πἰοηϊηρ 18 πὰ ὴ8 δηα ἀγν]ηρ᾽ ἃ ΒΡῚΚΘ 
ΓΒτουρῆ ἷ8 ομοθύ, Α1]1 ὑη6 ψ 110 ἢ ἄοθβ ὑ}15, [6 
ΘΟ 1685 ὕο ΘΧΡΓΘΒΒ ἀϊδβριιδῦ αὖ 18 ὑδϑὶς ἃπα Ῥ]ΓΥ ΤῸΓ 
Ῥτγουηοίμουβ. ῬΟΟΡ Οἢ ὅπ οὗμοὺῦ ἢδηα, ψ0 ΒΈΡΘΥ- 
Ϊηὐθηθ δηα ἀϊγθοὺβ 411 ὑπ6 ορογαύϊοῃβ τιῦῃ ΘΟὨὔθταρ- 
ὑποὰβ ογαθ]γ, ἰδαηΐβ ὑ86 06 [ὉΓ [,͵18 ὑπβιιοοθβϑίαὶ 
ΡΕΣΙΔΗ ΤΟΡΥ, δηά (86 οὔμϑὺ ἔῸΣ βυιαρδίσίηρ τὺ 

ΔῊ ΘΏΘΙΥ οὗ ΖοιυΒ. 
γν. 87-123.,. Τρ δοῃηθ, Ῥχοιωρίδοιιβ, αἵ ἃ 

βοιρονμαὺ ρτγοίσδοιίθα οἷἴοθοο Ὀτοῦλθ ὧν δ Ὁ 



1 ΑΘΒΟΔΨ] Ῥγοσηθύμϑθυβ ψίμούμβ. 

ΤΠ] ΘΒ ΔΡΡρθαὶ ἴο 411} 006 ροῦγϑὶβ οὗ ἤθᾶνθῃ δᾶ 
ΘΑ ἢ ἴο τὶύπθεβ (Π6 οαὐταρθ ἱπῆϊοίθα οἡ Εἶτα ὈΥ ὑμ6 
ΠΟῪ ἱπηρ᾿ οὗ Ὠθδνθῃ. 

γν. 124-127. Ηδθ ὈΘοΟΟΙΩΘ6Β ἄύγᾶγο οὗ ὕΠθ Δρρσοόδοὴ 
οὗ βοηὴθ Ὀοΐηρβ βοδύϊρ ὑῃτουρἢ [86 αἷνύ. ΤΉθβ86 8.6 
[896 ἀδυρῃύοτβ οὗ Οοθδηὰβ ((86 ΟἸΟΓΏΒ οὗἨἁ ἁ{{θ Ὀ]4γ)), 
ΠΡΟ πον ΘηΟΡ Οἡ ὅθ τἱρῃῦ ἃῦονθ ὑμθ βίδρθ οἢ ἃ 
Ιον6ὶ ταῦ Ῥγοσηθίῃθιβ, τα] ηρ ἢ ἃ ψἱηροα 86118] ΟΔΓ, 
ΟΥ ῬΘΥΏΔΡΒ ΘδΟἢ 1ῃ 8 ΟΡ ΟὗὁὨ Π6᾽ οὕη, δπα Ὀθρίη [ῃ6 
ῬΑγοάοβ (οομϑιβῦϊηρ 1π ὑ}18 ΡΪ]ΔΥ οὗ ἃ ᾿γγῖοδὶ α]δ]ορὶθ 
(κομμός) Ὀούνγοθῃ ὑμ6 οἰϊοῦ δοίου δὰ [16 ΟΠΟοΓΊ8). 

νυ. 128-200.0 [πὶ {158 ἀϊαίορσαθ ὑμ6 ΟἸΟΣΊΙΒ ΘΧΡΥΘΒΒ 
ὉΠΘΙΣ ΘΗ ΓΘ ΒΥτΩΡΑ Υ σι Ργοχηθίμθαβ, δηα ὑπ 
ὈΓΟΘΙ 86η86 οὗ 16 ΟΥΤΆΒΩΥ οὗ Ζθοιβ δηὰ [ἢ οταθ νυ 
οὗ 18 οουχσύ. Δὖῦ 86 β81ὴ6 {1π|0 60 σϑηῦΥ οἰ] θ 
Ῥχγοσηθίῃθιβ [ῸΓ ἢΪ8 το] θ88, οὐὔϑροκοη αἀθῆδποο οἵ 
Ζθυβ. [ἡ σΟΡΙῪ Ῥχοιηοίμϑιιϑ, δον ανγϑ]] ἰὴ τὴ 
ὈΙΟΘΙΏΘΒΒ Οἡ ὑδμθ γϑῆπϑθα ογθ υ τ ]οἢ, ἰπϑίθαά οὗ 
οοηδίρηΐπρ τη ὅο ὑῃ6 ἀορύμβ οὗ Ταγίδσαβ, ἢ85 τηϑᾶθ 
ἢ ὑῃθ ἢ6]01088 Ρ]Αγ ηρ ΟΥὗἨ ἨΪ8 ΘΏΘΙΪΘΒ᾽ ΒΟΟΓΙΏ,.. 
ἄθοϊαγοθ ὑμαὺ ὑμθ ὑὴ0 Μ011}] οοΐχθ θη Ζθιβ μ]]] 
ΠΘΘΑ͂ ἢ18 αἱ, Ὀυὺ νψῦῸ'}}} ποὺ Γϑοοῖνο 10, αη1}] Ἠ6 τ δ ῖτο 

βα ϊβίδούϊοπ ἔοσ {86 οαγαρθ πον ἱπβίοίθα, ΤᾺΘ ΟΠμοταβ 
ὕΠμ6ῃ ἀθϑῖσο ο πον 086 Βύογγ οὗ (6 οἴθδηῃοθ ὈΥ πῃ] ἢ 
6 ἱπουγγθα ἢΐβ ρα ΠΙΒηστηθηῦ, δὰ ῃθ ἤγβὺ Αοὐ (έπει- 
σόδιον) ὈΘρΊΠΒ (νυν. 20]-404). 

ΕἸΚΕῚΤ ΑΟΊ, ΕἾΒΘΤΥ ΟΕΝΕ, νν. 201-29]. 

Αὐ Ὁ8}9 τϑαποϑὺ οὗ ὑῃ9 ΟΒογὰβ Ῥγοιηθύμοιβ γϑοουῃὺβ 
Δδ1ϑ ΘΟΙΡΙσΟΘ 0 ΖΘ.8 1ῃ ὑ8ο Οἷν1] δσ, ἢ18 βυι θϑοαποηῦ 



ΑἸδΙγϑὶβ οἵ [86 ΡΙΑν. Ϊχ 

Οἶθηο6 ἴῃ βδυΐηρ ὑΠ6 Τ806 οὗἉ τηογίδ]8 ἔτοση ἀθδυσιοὐϊοι, 
δα ἢἷβ Ῥυπιβητηθηῦ. ΤΏΘη ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἤο ἔσθ Σ 
αποδύϊοῃβ ἔτοτη ὑμῃ6 Ομοσαβ ἢθ ὑ6}}8 ὕμϑιη οὗ ἔσσυῃονῦ 
Ὀοηθῆΐβ ΘΟ ΟΙΤΘα ΟἹ τηογύδ]8, 8Πη6, 1 ραγύϊουϊασ, οὗ 

{89 ρ»ΠΠ οὗ ἔγο. Τὴο ΟΒοσυβ ὑδθπ βυρροβύϊρ ὑμδῦ ἢὨΘ 
Βῃου]α βοοῖκ σϑίθαδο ἔγοϊη ἢ18 βυ ]ηρθ, ἢ6 δρϑὶη 
ΟΧΡΤΘΒΒΟΒ αἀοἤδποθ, ἀθοΐδοβ ὑμαῦ ἢῚ8 ΟΥ̓ΘΠΟΘ νγᾶβ 
ψοϊαηῦδτΥ, ὑδῦ ἢ6 Θχρθούθα Ῥι]Βηστηθηῦ ἴο 10, ὑπο Ρ ἢ 
ποὺ ὑμ6 Κιηά οὗἉ ρυμίβῃτηθπῦ τὶ ἢ 1ῦ δα ὈΘΘη 
νἱϑιίοα. Ηδ {δθῃ χτραποϑίβ ὑῃ6 ΟἼΟΓαΒ ὕο ἀθβοθηά ἴο 
0Π8 στουπμα (0Π6 ογομθβίσα) δηὰ Ἰἰβύθῃ ψ}116 Β6 6115 
ὑῃθῖὴ 811 ἢ6 ᾽88 γοῦὺ ἴο 16]. ΤΉΏΘΥ ΘΟΙΏΡΙΥ, Ὀιὺ ὑῃ6 
ὩΔΙΤΑΟΪΘ 18 ἰηπὐοιταρίοα [ὉΓ ὑῃ ῥγοβθηῦ ὈΥ [6 
ΘηΤΔη06 οὗ Οοθδηιβ 1 ἃ ΟΔΡ ἀγάγῃ ὈΥ͂ ἃ σἱηροά 
Ὀδαβύ, ναῦ ἢ 19 ἢ Ὀδορίη5 ὑῃ6 

ΞΈΟΟΝΡΌ ὅσεξνε, νυν. 299-404. 
Ιῃ ὑδ0 ἀϊαϊορσιιθ ὑμαὺ 0Ὼ0]]οσγϑ, Οοθϑηαβ ΘΟΙΠ86]8 

ΒῈ ὈΠ 158: 0, δπα οἴου Βα ἢ15 τηϑαϊαύϊοῃη. ΣΟΙ ΘΙ ΘΆΒ, ἴῃ 

ἸΤΟΏΣ64] ᾿δηριδρθ, ὈΟΓΘΥΠρΡ ΟἹ ΘΟΙΏΘΑΥ, ἀ60]1η685 ὑΠ6 
ΟΥ͂ΘΥ, ΟΧΡΓΘβ8608 580] οὐὐπἀθ Ἰοὺ Οοθδηιβ Βῃου]α οοτ- 
ῬΥΌΙΩΪΒο 18 οὐ βίου ΟΥ̓ ὑΠ]18 νἱβὶῦ, 8Δηα ἀθο]αγθδ 
οἸθαυγ, ὑμουρῃ ποῦ ΘΧΡΙΙΟΣΙΥ, 18 αἰ 6] 16 ἴῃ ΠΪ8 
Το αῦσνϑ᾽ Β βίποοσιύγ. Οὐχ 86 ἀθραγίυγο οὗ Οοθαηαβ [ἢ 6 
Ομοσιιβ Ὀορίη [86 

ΕἸΚΕΤ Κ΄ΤἸΤΑΒΙΜῸΝ (Βοηρ δοσΟΙΏΡΔΗ16α ὈΥ̓Τ ΤὨγύδτηϊο 
τηογϑιηθηῦ, Ῥουοστηθα ὈΥῪ ὑμ6 Ομοτυβ ἴῃ ὑἢ.6 ΟΥΟΒΘ8- 
{χ8). Ὗν. 40δ-.448.0(. “η΄ ψΘΘΡ ἴο 5860 ΦΥ͂ ΔΩΡΏΣΒΗ, 
{ῃ6 οὐπι6 1] ἰογίυγο ἱπῆϊοίθα ὈΥ͂ 6 ΠΟῪ ΤΩΟΠΔΓῸ ἢ Βα 

ἸΏΆΚΟΒ δῖ οσῃ ἰανθ. Αἷὶ ἴο πθθδλοσὰβ τὰ ΔῸΣ 



Χ ΑΘΒΟΔΨΙ Ῥγοσζηθίμθυβ Ψίμούμυϑβ. 

ὙΟΓΙ ἃ Του ἰῸΣ ὑῃ6 οΪα ρ]ογίθβ οὗ ὕμθοθ δηὰ {ἢν 
Κιπατθά. ΟἾΪΥ ομοὸθ Ὀθίογθ ἤδνθ ὅδ 860ὴ ἃ Τιδῃ 
Ὀοηὺ Ὀθμθαύῃ δαἀδτηδηί πο ραΐπβ. [1ὑ γγαβ Αὐ]88, ἀοοσηθα 
ἴῸΥ ΘΥΘΡ ὕο Βα ρρογῦ ἤθᾶνϑῃ ΟἹ 18 Ὀ80Ἰκ." 

ΒΕΟΘΟΝῸ ΑΟΤ. νυν. 444-571. Ῥτοχηθίῃοιβ, Ετϑὺ δροΐο- 
ΒἸΖΙηρ ΤῸ Ὠ18. 81|6η66, ῬΓΟΟΘΘαΒ ἴο πᾶιγαΐθ δὖὺ ἰθηρίῃ 
811 [η6 θοποαὺβ Β6 ῃδα σοπΐοσυθα οἢ τηοσύδ]β. Α σι ηῖς 
ἴγοτα ὑῃθ Οοσγρ δοιβ (νυν. δ15ὅ-519) ἀγανγβ ἔγοση ὨΪΤὴ 
ἃ. ΤΥ βίο ]ουΒ ἰηὐϊτηδύϊοι. ὑμαὺ Πα 18 ἀοβυϊηθα οπθ ἀδῪ 
ἴο 6 ΓΟΙΘΑΒΟΩ ἔτοτῃ ἢΪ8 βυβοσίηρ. Ῥγοββθα [Ὁ 88 
ΟΧΡΙδηδύϊοῃ, ἢ ἀθοη68 ὕο ον 10. 

ΘΈΟΘΟΝΟ ΚἸ͵ἸΑΒΙΜΟΝ. ὄδ85-δ7]. 
Ξ ἾΝΟΥΘΓ ΤὩΔΥ ΖΘ118 ΟΓΟΒΒ ΤὯΥ̓ Ὑ11] τι Η18 δα ΠΟΡΊΥ. 

Μὰν 1 πόνον οἴδηα {86 ρσοαβ ὈΥ πορθοῦ οὗ ψΟΓΒΏΙΡ, 
ὉΥ ψοχά, οὐ ὑπουρῃῦ. ὥϑισοοὺ 10 18 ὕο τὰ 1168 ΘΟΌΓΒΘ 
ἱῃ ργοβθηῦ σϑ]οϊοίηρ δὰ Ὀτσμῦ ὨΟρΡΘΒ οὗ ὑΠ6 ἔαΐαΓο. 
Βιαὺ 1 Βῃυάαον ἴἤο 866 ὑδγ ὑογσύασο Ὀγουρῃῦ οἡ ὑπ γβ86] 
Ὁγ ἀοῆδῃοο οὗ Ζουβ. δῦ οδῃ ὑῃ6 τηοτία}8 ἴῸὉΓ ΤΟΙ 
[ποὰ μαϑὺ οἴοδηαρα Ζθιβ ἀο ἴὸΣ ὑῆ066 2 ΝΟΥΘΡ οδῃ 
ΒΟΏΘΙΩΘΒ οὗ τρουίϑ}5 ΟΥ̓ΘΥΤΘΔΟΝ ὑῃ6 ΟΥΘΙ οὗ Ζθι8. ΑἈἘ! 
δ. 4 αἰ δδυθηῦ βοηρ 1 βίῃρ ΠΟῪ ἔτοτὰ ὑμδὺ 1 βδῃρ δὖ 
ὮΥ σνοααϊηρ τι ἨΘΒΙ ΟΠ. 

ΤΉΙΕΡ ΔΟΤ. νν. δ72-9056. ΑΚ5 ὑμ0 ΟἸοσιιβ ϑπάβ, 
10 δηΐθυβ, ΔΙΤΘΔαῪ ὑγϑηβίουσηθα ἰηΐο 4 ἤθη Ὁ. ἘῸΓ 
ὑῃ6 τοργοβϑῃὐδθιοῃ οὗὨ μ6. οἡ ὑ86 βίαρο, 860 ποθ οῃ 692. 

Αὐ ἢγβύ, ἴῃ νὰ] αἰδυγδοίθα ᾿δηρτδρο, 1 ᾿γὙγΧ710 τηϑῦγϑβ, 

Βῃὴ6 ἰπαυΐτοβ ὙΒΟΙΘ 886 18, δῃα ψγῃδὺ 18 ὑΠ6 τηθδῃϊηρ 
οὗ ὑμ6 ἔοστη μδηρίηρ οὐ 0Π6 τοοῖ, ἔγδῃ 8} οοτα- 
ὌΙΏΣΩΡ ΟΥ̓ ἐδθ ΤοΥυῦαγοΒ 80ὴ6 18 βι οσϊηρ ἔγοιη ἐδ 



ΑἸ ΔΙ ΒὶΒ. οἵ 0896 ΒΙΔΥ. χὶ 

σααῆν, ἀπὰ δδκίηρ ἴο ἀ186δ. Ἐθοορησοα δηὰ δαἀγοβδθα 
ὈΥ Ρτοιηθύβουβ, 8Ππ6 φυδάμα ν ροΤΟΥΒ ΟΑΙΤΘΣ δηά 

Πδθδῖβ ἴοὰ ἢΐπὶ ΨΏΟ [6 15, δὰ ΨὮΏΥ [6 15 ὕπ67θ. 

Ῥγοχηθίμθιβ 18 ῬΤΟΟΘΘαΪΠρ' [0 ΔΉΒΥΘΙ ΠΟΘΙ Βθοοηα α1168- 
ὑΪ10η, ἀπ 6}} Π6Ὶ ψῃδὺ ΤΌΠΟΥ ΒΒ. ΠΥ Πρ5 υναὶῦ ΠΘΓ, 
ΨΏΘΗ ἢ6 18 ᾿πίογταρίοα ὈΥ ὑπο ΟΒοτιβ, ]1ὸ ἀΘΒῖσθ ἴο 
ἤΘΑΡ ὑῃ0 βίοσυ οὗ ἴο. Βιάἄάθῃ ὈΥ Ῥχοιωθίμθιβ ἴο 
ΘΟΙΆΡΙΥ, 5.6 [6118 ΠΟΤ 88η6 δὰ Ὀθθὴ δδυηίθα ὈΥ 
ὨΙΡΏΟΪΥ νἱβίοηβ 6 }]}1ὴρ 6 Ρ ὑῃδὺ 5816 γγχὰβ ἀδβύϊηθα ἴο 

6. ὑπο Ὀτῖ46 οἵ Ζθιιβ, ἢονν δἵδοσ ἰοὴρ Θοῃοθδιτηθηῦ 5}6 
ὕΟΟΚ οουχαρα ὑο 611] Π6Ρ ἔδύμον οὗἩ ὑΠ6 ν]βίοῃβ, ἤονν 6 
ΘΟΙΒα] 6 {Π6 οΥδ6165 οἵ ΠοΙρΐ δηα )οάοηδ, πα δὖ 
861} ὈΙΔαϊηρ [ὰτηθα 1ο ουὖ οὗ ΠΟΥ ὨοΙηΘ ὕο ὈΘΟΟΙη6 ἃ 
ἔυρτνο οὐ ὑπ6 δαυῦῃ, ΠΟῪ 806 γγχβ δῦ Οὔθθ ὑγϑῇϑ- 
ἴοστηθά, δηα, ρυγβαθα Ηγβϑὺ ὈὉῪῚ Ασρῖιβ, δῃα ὑπθη ὈΥ {6 
»ΑΘΗ͂Υ, Πδα ὑγανοσβθα απ δἱδσ ἴδῃ ὑπ] 806 δὰ 
ΤΟΔΟΠΘα {ῃ6 τοοῖκ 6 Γ6 Ῥχοτωθίμθαβ ἤπηρ. ΑΘΓ ἃ 
Βῃογῦ οχργθβϑίου οὗ βῃυδαθυηρ ΒΟΙΓῸΣ ἔγοιῃ [ἢ6 
Ομόοσαβ, Ῥγοιηθί θαβ ρτοσθθβ ὑὸ ἀθβοῦῖθα 1π αἀοίδ1] ὕο 
ἴῖο {86 ἔσο  δηἀουηρθ ὑπαὺ δυγαϊῦ θυ. ΤῊ 6 
ἄοδβ ἴῃ ὕνγο πδυτδύϊνοδβ, βαραγαύθα ὈΥ ἃ βῃοσγὺ ἀϊδίορτιο, 
ἴῃ ψΠΙΟΌ, ἴῃ ΔΠΒΟΡ ἴο ἃ αυθδίϊοη βυρροβίθα ὮΥ ἃ 
ΘΟ, ΔΏΘΘ ΤΟΙΊΔΥΪς οὗἁὨ Ὠ15 οὐ, ἢ6 σΤϑυθ8]8 ὑΠ6 βεογϑὺ ψὩ]Οἢ 
ἢ Πδα ἀ60]1η64 [ο 6}1] ἐμ ΟΠοτι8 ὈθΌΓΘ, ἃπα ἀΘοΙΆΓΘ8, 
τΠδὺ ἃ τηϑιτῖδρο, τ Οἢ Ζουβ Ψ1]1 οη6 ἀδν τη Κ6, νψ1]}]} 

ΘΠαἀΔΉΡΘΡ 18. (Πτοηθ, ἐπδὺ ΟἾ]Ὺ Ῥχοτηθίμοιιβ ὁδ ΒΆνΘ 
Ὠΐπ), δῃά ἐμαῦ ἃ ἀθβοοπάδηὺ οὗ ἴῖο ν1}} σϑίθδαβθ 86 
Ἰαυῦου ἔγοτη Βἷβ ργοϑαηῦ Ὀοπάβ. Αὖ {16 δπϑπά᾽ οὗ “ὰξ 

ΒΘΟΟΒΩ͂ παιταϊϊνο οὗ ἴοβ ποδοῦτμ, Ὁ ΥΧΟΕΝΆΘΟΣ 



ΧΙ ΑΘΘΟΒΨΙ Ῥγοσηθύμθυβ Νίμοῦίαβ. 

ΘΧΡΟΊΠαΘ ΤηΟΓῸ Ζ}}Υ μον τ 185 ὑῃδὲ 4 ἀοβοοπάδηὐ οὗ 
Ιο Ψ1] τϑῖθαϑθ ἢϊπι, ΔΠΠΟΙΠΟΙΏρ ΡῬτοΟρ ἢ οὐ 68}}}7 {16 
ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ὑπ6 ᾿δηδα8 δα ΗἩγυροσιηηθβίσα, Ποϑ6 
ἀθβοθηἀδηῦ Ηδγοι]θ8 ΜΨ1]1 (Κ111 [Π6 σαϊδατα δηα) βοὺ 
Ῥτοιηθίμουβ ἔγθρθ. Ιο, νὴ ἃ Ὑ11Δ ΟΥἿ οὗὨ ραΐη, διὰ 
ΒΟΙΏΘ ἸΠΟΟΠοτθηῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ ΟΥὗἨ τοῦσσηηρ ΓΓΘΏΖΥ, 
Ιθᾶνθβ ὑπ βίαροι ΤἝΘη ξο]]ονγα {ἢ 6 

ΤῊΙΕΡ ΠΓ[ΓΤΑΒΙΜΟΝ. ὅν. 906-922. “ΤῚΒ ἃ 186 
Βαυϊηρ ὑμαὺ “τ ϑα]οοὶς ἴῃ ΟΠΘ᾽Β ΟΥ̓ ἄἀθρτοο 15 Ὀοβί. ἢ 
ΜΑΥ 1 πον Ὶ ὉΘ βουρῃῦ 1Π ΤΊΔΥΤΊΔρΡΘ ὈΥ ἃ ροα, ΟΥΓ ΚΠΟῪ 
{Π6 ΠΟΙΤΟΙΒ ὑῃδῦ [0 88 Βυ ογοα ἔροχῃ ὑῃθ Ἰονο οἵ Ζϑιβ 
Θηα ὑπ6 Ἰθοδουθυ οὗ Ηογδ. 

ΕἸΧΟΡΟΘ, ΟΥ, ’ΑΒΤ ΑΟΤἹ ΟΕ ΤΗΕΒ ΡΙΑῪ. νν. 928 ἴο 

Θά. 
ΕἾΚΒΤ ΚΟΕΝΕ. ἵυ. 928-964.ἁ Ῥτοτηθύμθιαβ ϑρ81} 

ἀδοϊατοβ ὑμδὺ Ζθιιβ, Ὁ 811 ἢἷβ ἀοβροῦ ρσϊάθ, νψν}}} οὔθ 
ἄδγ Ὀ6 μαπιθ]θα. Ηθ ψΨ1}] τϑῖβθ 0 ἃρϑίηβῦ ἈΪτηβ6] 

8 δηαροπϊδὺ ραϊηβὺ Ομ ἢ18 ὑπ πα 6 }}}0}[8 γν}}} Ὀ6 
ῬουγοΣ]988. ΤῈ6 Οἰουαβ Ὠϊηῦ ΠΟΥ α α] 1 δηα δαν]βθ 
οδαϊΐοηῃ. Βαῦ Ῥτγοιμηθίῃθιιβ ΟὨΪΥ ΔΏΒΥΟΥΙΒ ὑμθ πὶ τ] ἢ 

ΒΟΟΤΏΪΙΪ] ἸΤΟΏΥ, 8Π6αῚ ΘΟΧΡΓΘΒΒ6Β 801}} ΤΩΟΤῸ ὈΟΪΑΙΥ 18 
οοηΐξοτηρῦ ἴῸΡ Ζοῦϑ. Μοδημ 116 Π18 του 8 ἤᾶνθ Ὀθθη 
ΠοᾶΙὰ ὈΥ Ζθιβ, ἃηὰα [ῃ6 
ΘΈΘΟΝ ΚΟΕΝΕ οὗ 6 Εὐχοᾶοβ Ὀ6ρῚη8 σὺ ὑπ 

οηΐγσαμιοθ οὗ Ηδγτηθβ, οδ]]6αὰ Ζθιιβ᾽ ἰδ κοΥ Ὀγ Ρτο- 
τηϑύμθυβ, 0 ἀθιηδηαδ 1ἢ ὑΐθ πδτηθ οὗ Ζθϑιβ ἃ ἐ1]]} 

ΘΧΡΙδπδύϊοῃ, οα. ραΐῃ οὗ ᾿πογθαβθα ἰογύυσθ, 11 μ6 γϑιϑο 
ἴ. Ῥτχσοιηθίμοιϑ ἀϑῆδηῦΥ τοῖμβθθθ. Ἠθσῖηθβ, δἰ ὕ6Υ 

11561Π| ΡΘΙΒΙΙ48]0 1Π νϑῖῃ, 1868 ὑῃγθαΐβι. Αῃ ϑαγίῃ- 



ΔΑΙΠΔΙγ ΒΒ οὗ 086 ΡΙδν. ΧΙ 

4υλῖκο ψ11] ῬΌΤΥ τὰ πὶ ὑῃ68 οαγῦῃ, ΘΙ ἢ6 Ὑ1]] 116 
ἴῃ ἃ ΤΟΟΪΚΒ ΘΙΩΌΤΔΟΘ ΤῸΓ ἄρο8. ἸΏΒ Γοβίοχϑα ο ᾿Ιρἢ 
ἢ0 Μ1]1 6 ῃ6 ὈΓΟΥ͂ οὗ ἃ νιυ]Ἕύυγο, 0 “11 ἀΔΠγ 
ἀονοῦῦ [18 ᾿νϑυ, πἰρηῦν τϑηθνοα. Ῥτχτοιμθίμθιβ ὑῃ- 
ἀδυπίοα ἀροῆροθ Ζϑὺβ ἴο ἀο ἢ18 ψογβῦ, δὰ Ηδυτηθ8, 

Δίθοσ ἃ ψοτὰ οἵ γαγηϊπρ ὑο ὑπο ΟἸοσΒ ἴο ἰδῖκθ οδγΘ 
οὗ ὑβολβοϊνθθ, ψΒ1ο ΠΟΥ ΘΟ θα ρύτπου ΒΥ το]θοῦ, 
Ἰοανοβ {ῃ6 βίαρο. Τῇθη ζο]ονα ὑμ6 οδίδδίγορθ. 
Ῥχοχωθίῃθιβ, διη]α ἃ ὙἹ]ὰ στη] οὗ ὑμ6 οἱθπιθηΐβ, 
ΑΙ ΚΘ Ὀομοαῦῃ ὕὉΠ6 δασύ, ΟΥΙηρ, ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔκδικα 
πάσχω. 

ΤῊ Ὀδοῖὶς βοθὴθ οὗ {6 βαρ σϑργϑδβϑῃίθα ὕὉΠ6 ῥγθ- 
οἰριὔουβ 8146 οὗ ἃ σϑῦΐμθ διηοηρ ὑμ6 δον δ τηουμ- 
ἰδῖη8, Οὐ ὑῃὴ6 ἔγοηὺ οὗ ψὨ1Ὸ ἢ ῬΓοΟΙ ΘΙ ΘΕ 15 λδίθηθσά., 

ΤΏΘ Ἰαύθοσ σγὰβ ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ σοργθβοηύθα ὈΥ ἃ ψοοάθῃ 
ἤρσυγο, 80 ψΟΓαΒ ὈΘΙμρ ΒΡΟΚΘῺῚ ὈΥ̓͂ 8ὴ ϑοίοσ ἔτοὴ 
ὈΘὨΪπα ὑῃ6 βίαρθ. 

Οἱ {86 τἱρῃὺ περίακτος (8 ὑγδηριιδῦ Ὀτίβτη ρ]δοθα 
δῦ 086 9146 οὗ [86 βίαρα, ΏΙΟΏ, ΘΠ. ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, σου]ὰ 

ὈΘ6 ὕωχπθα τουπα 80 8ἃ8 ἴο ργοβϑηῦ ὑῆγϑθο αἰ δυθηὺ ν]6 075) 
νγὯ8 ἀορΙοίοα [6 568, οῃ ὕπ6 οἵ ἃ ἀδββοσῦ δουπύσυ. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

---.. ... ............ 

ΚΡΑΤΌΣ. 

ΒΙΑ. 

ἩΦΑΙΣΤΌΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ΧΟΡΟΣ ὩΚΕΑΝΊΔΩΝ ΝΎΥΎΜΦΩΝ. 

ὨὩΚΕΙΑΝΟΣ. 

ΙΩ Η ΙΝΑΧΟΥ. 

ἙΡΜΗΣ. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 





ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤῊΗΣ. 
ποττεασιυκοισττ τ ππσαατ ἐς 

ΚΡΑΤΌΣ. 

Χθονὸς μὲν ἐς τηλονυρὸν ἥκομεν πέδον, 
Σκύθην ἐς οἶμον, ἄβατον εἰς ἐρημίαν. 
ἽὝἭΦαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 

ἄς σοι Πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 
ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαι. 
τὸ σὸν γὰρ ἄνθος, παντέχνου πυρὸς σέλας. 
θνητοῖσι κλέψας ὥπασεν᾽ τοιᾶσδέ τοι 
ἁμαρτίας σφὲ δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην, 
ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα 
στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσθαι τρόπου. 

ἩΦΑΙΣΤΟΣ. 

Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς 
ἔχει τέλος δὴ, κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ θεὸν 
δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 
πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν᾽ 
ἐξωριάζειν γὰρ Πατρὸς λόγους βαρύ. 
τῆς ὀρθοβούλον Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 
ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι 
προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανθρώπῳ πάγῳ, 
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε τον μορφὴν βροτῶν 
ὄψει, σταθεντὸς δ᾽ ἡλίον φοίβῃ φλογὶ 
Χροιᾶς ἀμείψεις ἄνθος ἀσμένῳ δέ σοι 
ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει ἀόος, 
Ε ἮΥ 

10 

1 



ΑΘΒΟΙΨΙΣ 

πάχνην θ᾽ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν 

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ 
τρύσει σ᾽ ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφνκέ πω. 
τοιαῦτ᾽ ἀπηύρω τοῦ φιλανθρώπου τρόπον. 

ϑεὸς θεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 
βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δίκης. 
ἀνθ’ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν, 
ὀρθοστάδην, ἄνπνος, οὐ κάμπτων γόνν᾽ 
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 

φθέγξει. Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες" 
ἅπας δὲ τραχὺς, ὅστις ἂν νέον κρατῇ. 

. εἶεν τί μέλλεις καὶ κατοικτίζει μάτην ; 
τί τὸν θεοῖς ἔχθιστον οὐ στυγεῖς θεὸν, 
ὅστις τὸ σὸν θνητοῖσι προὔδωκεν γέρας ; 

.« τὸ ξυγγενές τοι δεινὸν ἥ θ᾽ ὁμιλία. 

. ξύμφημ᾽, ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν Πατρὸς λόγων 
οἷόν τε πῶς ; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον ; 

. ἀεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ θράσους πλέως. 
,. ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι" σὺ δὲ 
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

. ὦ πολλὰ μισηθεῖσα χειρωναξία. 

. τί νιν στυγεῖς ; πόνων γὰρ, ὡς ἁπλῷ λόγῷ, 
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

. ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 
. ἅπαντ᾽ ἐπαχθῆ πλὴν θεοῖσι κοιρανεῖν" 
ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 

. ἔγνωκα τοῖσδε, κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 
,. οὔκουν ἐπείξει δεσμὰ τῷδε περιβαλεῖν, 

ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ; 
. καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρκεσθαι πάρα. 
. λαβών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σθένει 
ῥαιστῆρι θεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις. 

. περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε. 
,, ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῆ χάλα" 



ΗΦ. 
ΚΡ, 

Ῥχγουαθύῃθυβ ν]βοῦαΒ. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον 
. ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη ϑυσεκλύτως. 
. καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 
μάθῃ σοφιστὴς ὧν Διὸς νωθέστερος. 

. πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι. 

. ἀδαμαντίνον νῦν σφηνὸς αὐθάδη γνάθον 
στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. 

. αἰαῖ Προμηθεῦ, σῶν ὑπερστένω πόνων. 

. σὺ δ᾽ αὖ κατοκνεῖς, τῶν Διός τ’ ἐχθρῶν ὕπερ 
στένεις᾽ ὅπῳς μὴ σαντὸν οἰκτιεῖς ποτέ. 

. ὁρᾷς θέαμα δυσθέατον ὄμμασιν. 
. ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 
ἀλλ’ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 

. δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλεν᾽ ἄγαν. 

. ἦ μὴν κελεύσω, κἀπιθωύξω γε πρός. 
χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ. 

,, καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ. 
. ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας, 
ὡς οὐπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 

. ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σον γηρύεται. 
, σὺ μαλθακίζον, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν 
ὀργῆς τε τραχύτητα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 
στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 
ἐνταῦθά νυν ὕβριζε, καὶ θεῶν γέρα 
συλῶν ἐφημέροισι προστίθει. τί σοι 

οἷοί τε θνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων ᾿ 
ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα 
καλοῦσιν’ αὐτὸν γὰρ σὲ δεῖ Προμηθέως, 
ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισθήσει τέχνης. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὦ δῖος αἰθὴρ, καὶ ταχύπτεροι πνοαὶ, 

ποταμῶν τε πηγαὶ, ποντίων τε Ἐνφρόπων 

θδ 
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ΑΘΒΟΒΨΙ 

ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, 
καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίον καλῶ" 
ἴδεσθέ μ’, οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός. 

δέρχθηθ᾽ οἵαις αἰκίαισιν 
διακναιόμενος τὸν μυριετῆ 

χρόνον ἀθλεύσω. τοιόνδ᾽ ὁ νέος 
ταγὸς μακάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

δεσμὸν ἀεικῆ. 
φεῦ φεῦ’ τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 
πῆμα στενάχω, πῆ ποτε μόχθων 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 
καίτοι τί φημι ; πάντα προὐξεπίσταμαι 
σκεθρῶς τὰ μέλλοντ᾽, οὐδέ μοι ποταίνιον 
πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει' τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 
αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσκονθ᾽ ὅτι 
τὸ τῆς ᾿Ανάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σθένος. 
ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί, θνητοῖς γὰρ γέρα 
πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ’ ἐνέζευγμαι τάλας" 

ναρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι πυρὸς 
᾿πηγὴν κλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 
πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 
τοιάσδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω, 
ὑπαίθριος δεσμοις Ἰπεπασσαλευμένος. 

ἃ ἃ, ἕα ἔα. 
τίς ἀχὼ, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγὴς, 
θεόσυτος, ἢ βρότειος, ἢ κεκραμένη ; 

ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 

πόνων ἐμῶν θεωρὸς, ἢ τί δὴ θέλων ; 
ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον θεὸν, 

τὸν Διὸς ἐχθρὸν, τὸν πᾶσι θεοῖς 
δι’ ἀπεχθείας ἐλθόνθ᾽, ὁπόσοι 
τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 
διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

100 
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ῬΙγουαθύμθαβ νίμούμϑβ. 

φεῦ φεῦ, τί ποτ’ αὖ κινάθισμα κλύω 
πέλας οἰωνῶν ; αἰθὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 
πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν φοβηθῇς φιλία 
γὰρ ἥδε τάξις πτερύγων 
θοαῖς ἁμίλλαις προσέβα 

τόνδε πάγον, πατρῴας 
μόγις παρειποῦσα φρένας. 

κραυπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι’ 
κτύπον γὰρ ἀχὼ χάλυβος 

διῇξεν ἄντρων μυχὸν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου 
τὰν θεμερῶπιν αἰδῶ᾽ 

σύθην δ᾽ ἀπέδιλους ὄχῳ πτερωτῷ. 
αἰαῖ αἰαῖ, 

τῆς πολυτέκνον Ἰ᾿ηθύος ἔκγονα, 
τοῦ περὶ πᾶσάν θ᾽ εἷλισσομένον 
χθόν᾽ ἀκοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 
πατρὸς ᾽Ωκεανοῦ, δέρχθητ᾽, ἐσίδεσθ᾽ 
οἵῳ δεσμῷ προόσπορπατὸς 

τῆσδε φάραγγος σκοπέλοις ἐν ἄκροις 

φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω. 
λεύσσω, Προμηθεῦ, φοβερὰ δ᾽ 
ἐμοῖσιν ὄσσοις ὀμίχλα 
προσῆξε πλήρης δακρύων, 

σὸν δέμας εἰσιδούσᾳ 

πέτρᾳ προσαναινόμενον 
ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις" 

νέοι γὰρ οἱἰακονόμοι 

στρ. ά. 

180 

185 

140 

145 

ἀντ. ά. 

180 

κρατουσ᾽ ᾿Ολύμπον᾽ νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 
Ζεὺς ἀθέτως κρατύνει, 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ὀλστοὶ. 
188 



φυ ΔΟΘΟΒΨΙΣ 

ΠΡ. εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γῆν νέρθεν θ᾽ ΄Αιδον 
τοῦ νεκροδέγμονος εἰς ἀπέραντον 
Τάρταρον ἧκεν δεσμοῖς ἀλύτοις 160 
ἀγρίως πελάσας, ὡς μήτε θεὸς 
μήτε τις ἄλλος τοῖσδ᾽ ἐπεγήθει. 
νῦν δ᾽ αἰθέριον κίνυγμα τάλας 

ἐχθροῖς ἐπίχαρτα πέπονθα. 
ΧΟ. τίς ὧδε τλησικάρδιος στρ. β΄. 

θεῶν, ὅτῳ τάδ᾽ ἐπίχαρῆ ; 166 
τίς οὐ ξυνασχαλᾷ κακοῖς 

τεοῖσι δίχα γε Διός ; ὁ δ᾽ ἐπικότως ἀεὶ 
τιθέμενος ἄγναμπτον νόον 

δάμναται οὐρανιαν 170 
γένναν' οὐδὲ λήξει, πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ, ἢ παλάμᾳ τινὶ 

τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. 
ΠΡ. ἢ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ, καίπερ κρατεραῖς 

ἐν γυιοπέδαις αἰκιζομένου, 178 
χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 
δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽, ὑφ᾽ ὅτον 
σκῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται, 
'καί μ᾽ οὔτι μελιγλώσσοις πειθοῦς 

ἐπαοιδαῖσιν θέλξει, στερεάς τ’ 180 
οὕποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ 
καταμηνύσω, πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 

δεσμῶν χαλάσῃ, ποινάς τε τίνειν 
τῆσδ᾽ αἰκίας ἐθελήσῃ. 

ΧΟ. σὺ μὲν θρασύς τε καὶ πικραῖς ἀντ. β΄. 

δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 186 
ἄγαν δ᾽ ἐλευθεροστομεῖς. 

ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέθισε διατόρος φόβος" 

δέδια γὰρ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 
πᾶ ποτε τῶνδε πόνων 190 

χρή σε τέρμα κέλσαντ᾽ ἐσιδεῖν’ ἀκίχητα γὰρ ἤθεα καὶ 
κέαρ ; 



Ῥγοζηθύθϑθυβ Νιμούυϑ. 

ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνον παῖς. 
οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαντῴ 
τὸ δίκαιον ἔχων Ζεύς᾽ ἀλλ᾽ ἔμπας 

[οἴω,] μαλακογνώμων 
ἔσται ποθ᾽, ὅταν ταύτῃ ῥαισθῇ’ 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 
εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 

σπεύδων σπεύδοντί ποθ᾽ ἥξει. 
πάντ᾽ ἐκκάλνψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 
ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἔπ’ αἰτιάματι 
οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκίζεται" 
δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 
ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 
ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῆ δὲ δύσποτμα. 
ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλον, 
στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροθύνετο, 
οἱ μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 

ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆθεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν θεῶν" 
ἐνταῦθ᾽ ἐγὼ τὰ λῴστα βουλεύων πιθεῖν 
Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χιθονὸς τέκνα, 
οὐκ ἠδυνήθην’ αἱμύλας δὲ μηχανὰς 
ἀτιμάσαντας καρτεροῖς φρονήμασιν 
ᾧοντ᾽ ἀμοχθὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν. 
ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις, 
καὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 
τὸ μέλλον ἧ κραίνοιτο προὐτεθεσπίκει, 
ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 

“χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου, 

οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 
κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 
ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντα μητέρα 

ἑκόνθ᾽ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστοτάν. 

19 
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ΧΟ. 

ΑΘΒΟΒΨ] 

ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρον μελαμβαθὴς 
κευθμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 
αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 

ὁ τῶν θεῶν τύραννος ὠφελημένος 
κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 
ἕνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 
νόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιθέναι. 
ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καθ᾽ ἥντινα 
αἰκίζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς θρόνον 
καθέζετ’, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 
ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο 
ἀρχήν' βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 
οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀϊστώσας γένος 
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 

καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ" 
ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽" ἐξελυσάμην βροτοὺς 
τοῦ μὴ διαρραισθέντας εἰς “Αἰδου μολεῖν. 
τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι, 
πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 
θνητοὺς δ᾽ ἐν οἴκτῳ προθέμενος τούτον τυχεῖν 
οὐκ ἠξιώθην αὐτὸς, ἀλλὰ νηλεῶς 
ὧδ᾽ ἐρρύθμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς θέα. 
σιδηρόφρων τε κἀκ πέτρας εἰργασμένος, 
ὅστις, Προμηθεῦ, σοῖσιν οὐ ξυνασχαλᾷ 

μόχθοις᾽ ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἄν εἰσιδεῖν τάδε 
ἔχρῃζον, εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνθην κέαρ. 
καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 
μή πού τι προὔβης τῶνδε καὶ περαιτέρω ; 

θνητούς γ᾽ ἔπαυσα μὴ προδέρκεσθαι μόρον. 
τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου ; 
τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. 
μέγ᾽ ὠφέλημα τούτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 

πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥπασα. 
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ΧΟ. 

Ῥγοσαθύμϑθαβ Νίμοίμϑ. 

καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι ; 
ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐκμαθήσονται τέχνας. 
τοιοῖσδε δὴ σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν 
αἰκίζεταί τε κοὐδαμῆ χαλᾷ κακῶν ; 

οὐδ᾽ ἔστιν ἄθλον τέρμα σοι προκείμενον : 
οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν, πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 
δόξει δὲ πῶς ; τίς ἐλπίς ; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 
ἥμαρτες ; ὡς δ᾽ ἥμαρτες, οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 
καθ’ ἡδονὴν, σοί τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
μεθῶμεν, ἄθλον δ᾽ ἔκλυσιν ζήτει τινά. 
ἐλαφρὸν, ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει, παῤαινεῖν νουθετεῖν τε τὸν κακῶς 
πράσσοντ᾽" ἐγὼ δὲ ταῦθ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 
ἑκὼν ἐκὼν ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι" 
θνητοῖς δ᾽ ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 
οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην τοίαισί με 

κατισχνανεῖσθαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 
τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγον. 

καίτοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσθ᾽ ἄχη, 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
ἀκούσαθ᾽, ὡς μάθητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 
πείθεσθέ μοι, πείθεσθε, συμπονήσατε 
τῷ νῦν μογοῦντι. ταῦτά τοι πλανωμένη 

πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιζάνει. 
οὐκ ἀκούσαις ἐπεθώνξας 

τοῦτο, Προμηθεῦ’ 
καὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ κρανπνόσυτον 
θᾶκον προλιποῦσ᾽ αἰθέρα θ᾽ ἁγνὸν 
πόρον οἰωνῶν, ὀκριοέσσῃ 

χθονὶ τῇδε πελῶ᾽ τοὺς σοὺς δὲ πόνους 
χρήζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

ΩὩΚΈΕΑΝΟΣ. 

ἥκω δολιχῆς τέρμα κελεύθον 
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διαμειψάμενος πρός σε, Προμηθεῦ, 
τὸν πτερνγωκῆ τόνδ᾽ οἰωνὸν 
γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐθύνων. 
ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσϑι, συναλγῶ᾽ 

τό τε γάρ με, δοκῶ, ξυγγενὲς οὕτως 
ἐσαναγκάζει, χωρίφ τε γένους 
οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείζονα μοῖραν 

γείμαιμ᾽ ἢ σοί. 
γνώσει δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἕνι μοι᾽ φέρε γὰρ, 
σήμαιν᾽ ὅτι χρή σοι ξυμπράσσειν' 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς ᾽Ωκεανοῦ [ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. 
ἕα, τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 
ἥκεις ἐπόπτης ; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν 
ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῆ 
αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτοοα 
ἐλθεῖν ἐς αἷαν ; ἢ θεωρήσων τύχας 

ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ ξυνασχαλῶν κακοῖς : 
δέρκον θέαμα, τόνδε τὸν Διὸς φίλον, 
τὸν ξυγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 

οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 
ὁρῶ, Προμηθεῦ, καὶ παραινέσαι γέ σοι 
θέλω τὰ λῷστα, καίπερ ὄντι ποικίλῳ. 
γίγνωσκε σαντὸν, καὶ μεθάρμοσαι τρόπους 

νέους νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν θεοῖς. 
εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεθηγμένους λόγους 
ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σον καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 
θακῶν κλύοι Ζεὺς, ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 
παρόντα μόχθων παιδιὰν εἶναι δοκεῖν. 
ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 
ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάξς. 
ἀρχαῖ’ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε' 
τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρον 
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ΩΚ. 

ΠΡ. 

ῬΥγουθύΏΘαΒΚ Μιπούμ. 

γλώσσης, Προμηθεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται. 
σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς, οὐδ᾽ εἴκει κακοῖς, 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν θέλεις. 
οὕκουν ἐμοί γε χρώμενος διδασκάλῳ 
πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς, ὁρῶν ὅτι 
τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύθυνος κρατεῖ. 
καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι 
ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων. 
σὺ δ᾽ ἡσύχαζε, μηδ’ ἄγαν λαβροστόμει. 
Ὦ οὐκ οἶσθ᾽ ἀκριβῶς, ὧν περισσόφρων, ὅτι 

γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται ; 
ζηλῶ σ᾽’, ὁθούνεκ᾽ ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς, 
πάντων μετασχὼν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. 
καὶ νῦν ἔασον, μηδέ σοι μελησάτω᾽ 
πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν᾿ οὐ γὰρ εὐπιθής. 
πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανθῇς ὁδῷ. 
πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 
ἢ σαντόν' ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεκμαίρομαι. 
ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς᾽ 
αὐχῶ γὰρ, αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 
δώσειν Δί᾽ ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων. 
τὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ, κοὐδαμῆ λήξω ποτέ" 
προθυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπειε᾽ ἀτὰρ 

μηδὲν πόνει᾽ μάτην γὰρ, οὐδὲν ὠφελῶν 
ἐμοὶ, πονήσει, εἴ τι καὶ πονεῖν θέλεις. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαζε, σαντὸν ἐκποδὼν ἔχων" 
ἐγὼ γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ. τοῦδ᾽ εἵνεκα 

θέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί με καὶ κασιγνήτου τύχαι 

τείρουσ᾽ ΓΑτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους 
ἕστηκε κίον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χθονὸς 
ὥμοις ἐρείδων, ἄχθος οὐκ εὐάγκαλον. 
τὸν γηγενῆ τε Κιλικίων οἰκήτορα 
ἄντρων ἰδὼν ᾧκτειρα, δάϊον τέφοκ; 

39ὅ 
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ἑκατογκάρανον πρὸς βίαν χειρούμενον 
Τυφῶνα θοῦρον, πᾶσιν ὃς ἀνέστη θεοῖς, 
σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόνον' 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, 
ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ᾽ ἐκπέρσων βίᾳ’ 

ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 
καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα, 
ὃς αὐτὸν ἐζέπληξε τῶν ὑψηγόρων 
κομπασμάτων᾽ φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 

ἐφεψαλώθη κἀξεβροντήθη σθένος" 
καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 
κεῖται στενωποῦ πλησίον θαλασσίον 
ἱπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο" 
κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροκτυπεῖ 
ἭΝΦαιστος, ἔνθεν ἐκραγήσονταί ποτε 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάθοις 
τῆς καλλικάρπον Σικελίας λευροὺς γύας" 
τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 
θερμῆς ἀπλάτονυ βέλεσι πυρπνόον ζάλης, 
καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος, οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλον 
χρήζειθ' σεαντὸν σῶζ᾽ ὅπως ἐπίστασαι᾽ 

ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 

ἔστ᾽ ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλον. 
οὕκουν, Προμηθεῦ, τοῦτο γιγνώσκεις, ὅτι 
Ἰόργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι ; 

ἐάν τις ἐν καιρῷ γε μαλθάσσῃ κέαρ, 
καὶ μὴ σφυδῶντα θυμὸν ἰσχναίνῃ βίᾳ. 
ἐν τῷ προμηθεῖσθαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 
δρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν ; δίδασκέ με. 
μόχθον περισσὸν κονφόνουν τ᾽ εὐηθίαν. 
ἔα με τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν, ἐπεὶ 
κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ δοκεῖν φρονεῖν. 
ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ᾽ εἶναι τόδε. 
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Ῥγοχζαθίηθαβ ψιμοῦαΒ. 18 

σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 395 
μὴ γάρ σε θρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχθραν βάλῃ. 
ἢ τῷ νέον θακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας ; 
τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχθεσθῇ κέαρ. 
ἡ σὴ, Προμηθεῦ, ξυμφορὰ διδάσκαλος. 

στέλλουν, κομίζον, σῶζε τὸν παρόντα νοῦν. 400 

ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐθώνξας λόγον᾽ 
λευρὸν γὰρ οἶμον αἰθέρος Ψαίρει πτεροῖς 

τετρασκελὴς οἰωνός" ἄσμενος δέ τἂν 
σταθμοῖς ἐν οἰκείοισι κάμψειεν γόνυ. 404 
στένω σε τᾶς οὐλομένας τύχας, Προμηθεῦ στρ. ά. 

δακρυσίστακτον ἀπ’ ὄσσων ῥαδινῶν δ᾽ εἰβομενα ῥέος 
παρειὰν 

νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς" 410 
ἀμέγαρτα γὰρ τάδε' Ζεὺς δ᾽ ἰδίοις νόμοις κρατύνων 
ὑπερήφανον θεοῖς τοῖς πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμάν. 
πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα, ἀντ. ἀ. 
μεγαλοσχήμονά τ’ ἀρχαιοπρεπῆ ᾿δακρυχέει στένουσα 

τὰν σὰν 417 
ξυνομαιμόνων τε τιμὰν, 

ὁπόσοι τ᾽ ἔποικον ἁγνᾶς ᾿Ασίας ἕδος νέμονται, 420 
μεγαλοστόνοισι σοῖς πήμασι συγκάμνουσι θνατοί" 

Κολχίδος τε γᾶς ἔνοικοι στρ. β΄. 
παρθένοι, μάχας ἄτρεστοι, 

καὶ Σκύθης ὅμιλος, οἵ γᾶς 425 
ἔσχατον τόπον ἀμφὶ Μαιῶτιν ἔχουσι λίμναν᾽ 

ΤΑραβίας τ᾽ ἄρειον ἄνθος, ἀντ. β΄ 
ὑψίκρημνον οὗ πόλισμα 
Καυκάσου πέλας νέμονται, 480 

δάϊος στρατὸς, ὀξυπρῴροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 
μόνον δὴ πρόσθεν ἄλλον ἐν πόνοις, 

δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις 
Τιτᾶνα λύμαις εἰσιδόμαν θεῶν 435 

"“Ατλανθ᾽, ὃς αἰὲν 



ΑΘΘΟΏΨΙ 

ὑπέροχον σθένος κραταιὸν 
οὐράνιόν τε πόλον 
νώτοις ὑποστενάζει. 

βοᾷ δὲ πόντιος κλύδων 
ξυμπίτνων, στένει βυθὸς, 

κελαινὸς δ᾽ ᾿Αἴδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, 
παγαί θ᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν 
στένουσιν ἄλγος οἰκτρόν. 

μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐθαδίᾳ 
σιγᾶν με συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ, 

δρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 
καίτοι θεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 
τίς ἄλλος ἢ ᾿γὼ παντελῶς διώρισεν ; 

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ᾽ καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν 
ὑμῖν λέγοιμι. τἀν βροτοῖς δὲ πήματα 
ἀκούσαθ᾽, ὡς σφᾶς νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 
ἔννους ἔθηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
λέξω δὲ, μέμαψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων, 
ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὕνοιαν ἐξηγούμενοφ᾽ 
οὗ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 
κλύοντες οὐκ ἤκονον' ἀλλ’ ὀνειράτων 
ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν χρόνον 
ἔφυρον εἰκῆ πάντα, κοὔτε πλινθυφεῖς 
δόμονς προσείλους ἧσαν, οὐ ξνλουργίαν᾽ 
κατώρυχες δ᾽ ἔναιον, ὥστ᾽ ἀήσυροι 
μύρμηκες, ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 
ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέκμαρ, 
οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος, οὔτε καρπίμου 
θέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
ἔπρασσον, ἔς τε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
ἄστρων ἔδειξα τἀς τε δνυσκρίτους δύσεις. 
καὶ μὴν ἀριθμὸν, ἔξοχον σοφισμάτων, 
ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνθέσεις, 

μνήμης ἁπάντων μονσομήτορ᾽ ἐργάνην᾽ 



ΧΟ. 

Ῥγοζηθίμϑθυβ Ψίποίαβ. 

κἄζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι κνώδαλα 
ζεύγλαισι δουλεύοντα σώμασίν θ᾽, ὅπως 
θνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχθημάτων 

γένοινθ᾽᾽" ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 
ἵππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτον χλιδῆς. 
θαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 
λινόπτερ᾽ ηὗρε ναντίλων ὀχήματα. 

τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 
βροτοῖσιν, αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 
πέπονθας αἰκες πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν 
πλανᾷ, κακὸς δ᾽ ἰατρὸς ὥς τις, ἐς νόσον 
πεσών ἀθυμεῖς, καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις 
εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 
τὰ λοιπά μου κλύουσα θαυμάσει πλέον, 
οἵας τεχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην. 
τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι, 

οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν, οὔτε βρώσιμον, 
οὐ χριστὸν, οὔτε πιστόν: ἀλλὰ φαρμάκων 
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ' ἐγὼ σφίσιν 
ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων, 
αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 
τρόπους τε πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα, 

κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 
ὕπαρ γενέσθαι, κληδόνας τε δυσκρίτους 
ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους 
γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς 

διώρισ’᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν, 
εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 

ἔχουσ᾽ ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 
ἔχθραι τε καὶ στέργηθρα καὶ ξννεδρίαι" 

σπλάγχνῶν τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα 
ἔχοντ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν, 
χολῆς λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίον. 
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κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν 
ὀσφὺν πυρώσας δυστέκμαρτον εἰς τέχνην 
ὥδωσα θνητούς᾽ καὶ φλογωπὰ σήματα 
ἐξωμμάτωσα πρόσθεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 
τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽" ἕνερθε δὲ χθονὸς 
κεκρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, 
χαλκὸν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς 
φήσειεν ἂν πάροιθεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ ; 
οὐδεὶς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι θέλων. 
βραχεῖ δὲ μύθῳ πάντα συλλήβδην μάθε, 
πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηθέως. ᾿ 

ΧΟ. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχοῦντος᾽ ὡς ἐγὼ 
εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ᾽ ἐκ δεσμῶν ἕτι 
λυθέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός. 

ΠΡ. οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά πω τελεσφόρος 
κρᾶναι πέπρωται᾽ μυρίαις δὲ πημοναῖς 
δύαις τε καμφθεὶς, ὧδε δεσμὰ φυγγάνω. 
τέχνη δ᾽ ᾿Ανάγκη ἀσθενεστέρα μακρῷ. 

ΧΟ. τίς οὖν ᾿Ανάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος : 
ΠΡ. ΜΜοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ ᾿Εἰρινύες. 
ΧΟ. τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσθενέστερος ; 
ΠΡ, οὕκουν ἂν ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 
ΧΟ. τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ, πχὴν ἀεὶ κρατεῖν ; 
ΠΡ. τοῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν πύθοιο, μηδὲ λιπάρει. 
ΧΟ. ἧἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξνυναμπέχεις. 
ΠΡ. ἄλλον λόγου μέμνησθε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 
ὅσον μάλιστα' τόνδε γὰρ σώζων ἐγὼ 
δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. 

ΧΟ. μηδάμ᾽ ὁ πάντα νέμων 
θεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος ἀντίπαλον Ζεὺς, 

μηδ᾽ ἐλινύσαιμι θεοὺς ὁσίαις θοίναις ποτινισσομένα 
βουφόνοις παρ᾽ ᾽Ωκεανοῦ πατρὸς ἄσβεστον πόρον. 
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Ῥγοσζωϑύβουβ ψίμούαβ. 17 

μηδ᾽ ἀλίτοιμι λόγοις" 84] 
μάλα μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι 
καὶ μήποτ᾽ ἐκτακείη. 

ἁδύ τι θαρσαλέαις ἀντ. α΄. 
τὸν μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι, φαναῖς δ46 

θυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις’ φρίσσω δέ σε δερ- 
κομένα 

μυρίοις μόχθοις διακναιόμενον “" "Ἐς δδ0 
Ζῆνα γάρ οὐ τρομέων 
ἰδίᾳ γνώμᾳ σέβει 

θνατοὺς ἄγαν, Προμηθεῦ. [στρ. β΄. 
φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος, εἰπὲ ποῦ τίς ἀλκά - 

τίς ἐφαμερίων ἄρηξις ; οὐδ᾽ ἐδέρχθης τ δδθ0 
ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν, 

ἰσόνειρον, ᾧ τὸ φωτῶν ἀλαὸν “ δέδεται γένος ἐμπεπο- 
δισμένον ; οὕπως ὅ60 

τὰν Διὸς ἁρμονίαν 

θνατῶν παρεξίασι βουλαί. [ἀντ. β΄. 
ἔμαθον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προμηθεῦ" 

τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα δὅ66 
τόδ᾽ ἐκεῖνό θ᾽, ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 

καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν ἰότατι γάμων, ὅτε τὰν ὁμοπάτριον 
ἕδνοις 

ἄγαγες ᾿Ησιόναν δ70 
πιθὼν δάμαρτα κοινόλεκτρον. 

ΙΩ. 

τίς γῆ; τί γένος ; τίνα φῶ λεύσσειν 
τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν 
χειμαζόμενον ; τίνος ἀμπλακίας 

ποινὰς ὀλέκει ; σήμηνον ὅποι δ7ὅ 

γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 
ἃ, ἴα ἕα' 

Β 



18 ΑΘΒΟΨΙ 

Χρίει τις αὖ με τὰν τάλαιναν οἶστρος’ 
εἴδωλον ἼΑργον γηγενοῦς" 

ἄλεν᾽, ἃ δᾶ’ φοβοῦμαι ὅ80 
τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 

ὃ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔχων, 
ὃν οὐδὲ κατθανόντα γαῖα κεύθει. 

ἀλλά με τὰν τάλαιναν 

ἐξ ἐνέρων περῶν κυναγετεῖ, 588 
πλανᾷ τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμαν. 

ὑπὸ δὲ κηρόπλαστὸς ὀτοβεῖ δόναξ στρ. 
ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον. ἰὼ, ἰὼ, πόποι, 

ὦ πόποι, ποῖ μ᾽ ἄγουσι τηλέπλανοι πλάγαι ; 591 
τῦ ποτέ μ᾽, ὦ Κρόνιε παῖ, τί ποτε ταῖσδ᾽ 

ἐνέζενξας εὑρὼν ἁμαρτοῦσαν 

πημοσύναις ; ἐὴ, 
οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν δ95 

παράκοπον ὧδε τείρειξ ; 
πυρί με φλέξον, ἢ χθονὶ κάλυψον, ἢ ποντίοις δάκεσι δὸς 

εὐγμάτων, ἄναξ: Θ00 
ἄδην με πολύπλανοι πλάναι 

γεγυμνάκασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαθεῖν ὅπα 
πημονὰς ἀλύξω. 

κλύεις φθέγμα τᾶς βούκερω παρθένου ; 
ΠΡ. πῶς δ᾽ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης θ60ὅ 

τῆς ᾿Ιναχείας ; ἣ Διὸς θάλπει κέαρ 
ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 

Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

ΙΩ. πόθεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις ; ἀντ. 
εἰπέ μοι τᾷ μογερᾷ, τίς ὧν, τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας 61] 

τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ ἐτήτυμα προσθροεῖς 
θεόσυτόν τε γόσον ὠνόμασας, ἃ 

μαραίνει με χρίουσα κέντροισι 



Η 

ΒΕΒΕΒΕΒΗ ΒΚ 

Ῥγογηθύμϑουβ νὶμοῦύμβ. 

Φφοιταλέοις ; ἐή. 
σκιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰκίαις 

λαβρόσυτος ἦλθον, Ηρας 

οἷ᾽ ἐγὼ μογοῦσιν ; 

ἀλλὰ μοι τορῶς 
τέκμηρον ὅτι μ᾽ ἐπαμμένει 

παθεῖν, τί μή με χρή᾽ τί φάρμακον νόσου, 
δεῖξον, εἴπερ οἶσθα. 

θρόει, φράζε τᾷ δυσπλάνῳ παρθένῳ. 
λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπέρ χρήζεις μαθεῖν, 
οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 
ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 
πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηθέα. 

΄ ὃ κοινὸν ὠφέλημα θνητοῖσιν φανεὶς, 
τλῆμον Προμηθεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις τάδε: 
ἁρμοῖ πέπανυμαι τοὺς ἐμοὺς θρηνῶν πόνους. 
οὕκουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοί ; 

λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτεῖ πᾶν γὰρ ἂν πύθοιό μον. 
σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ᾽ ὥχμασεν. 
βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, ᾿Ηφαίστου δὲ χείρ, 
ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις ; 
τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσαι μόνον. 
καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 
δεῖξον, τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 
τὸ μὴ μαθεῖν σοι κρεῖσσον ἣ μαθεῖν τάδε. 
μήτοι με κρύψῃς τοῦθ᾽ ὅπερ μέλλω παθεῖν. 
ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 
τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν ; 
φθόνος μὲν οὐδεὶς, σὰς δ᾽ ὀκνῶ θράξαι φρένας. 

μή μου προκήδου μᾶσσον ὧν ἐμοὶ γλυκύ. 
ἐπεὶ προθυμεῖ, χρὴ λέγειν᾽ ἄκονε δή. 

μήπω γε μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 
τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον. 

19 

610 

ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα᾽ δυσδαιμόνων δὲ τίνες, οἵ, ἐὴ, 
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20 ΑΘΒΟΒΥΊΙ 

αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφθόρους τύχαϑ᾽ 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄθλων σοῦ διδαχθήτω πάρα. 
σὸν ἔργον, ᾽᾿Ιοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 

ἄλλως τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός᾽ 
ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασθαι τύχας 
ἐνταῦθ᾽, ὅπον μέλλει τις οἴσεσθαι δάκρυ 
πρὸς τῶν κλνόντων, ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί με χρή᾽ 
σαφεῖ δὲ μύθῳ πᾶν ὅπερ προσχρήζετε 
πεύσεσθε' καίτοι καὶ λέγουσ᾽ αἰσχύνομαι 
θεόσσνυτον χειμῶνα καὶ διαφθορὰν 

μορφῆς, ὅθεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
ἀεὶ γὰρ ὄψεις ἔνννυχοι πωλεύμεναι 

ἐς παρθενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 
λείοισι μύθοιβ᾽ ὮΩΝ μέγ᾽ εὐδαίμων κόρη, 
τί παρθενεύει δαρὸν, ἐξόν σοι γάμου 
τυχεῖν μεγίστου ; Ζεὺς γὰρ ἱμέρον βέλει 
πρὸς σοῦ τέθαλπται, καὶ ξυναίρεσθαι νπριν 
θέλει' σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μὴ ᾿πολακτίσῃς λέχος 

τὸ Ζηνὸς, ἀλλ᾽ ἔξελθε πρὸς Δέρνης βαθὺν 
λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρὸς, 
ὡς ἂν τὸ Δῖον ὄμμα λωφήσῃ πόθον. 
τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 
ξυνειχόμην δύστηνος, ἔς τε δὴ πατρὶ 
ἔτλην γεγωνεῖν νυκτίφαντ᾽ ὀνείρατα. 
ὃ δ᾽ ἔς τε Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς 
θεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάθοι τί χρὴ 
δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα, 
ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 
χρησμοὺς ἀσήμους δνσκρίτως τ᾽ εἰρημένου. 
τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλθεν ἸΙνάχῳ, 
σαφῶς ἐπισκήπτουσα καὶ μυθουμένη 
ἕξω δόμων τε καὶ πάτρας ὠθεῖν ἐμὲ, 
ἄφετον ἀλᾶσθαι γῆς ἐπ’ ἐσχάτοις ὅροις" 

670 

θ7ὅ 



ζΟ. 

ῬγΓοΤαθῦ θυ ΨΙΠΟῦΏΒ. 

κεὶ μὴ θέλοι, πυρωπὸν ἐκ Διὸς μολεῖν 
κεραυνὸν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσοι γένος. 
τοιοῖσδε πεισθεὶς Λοξίον μαντεύμασιν 
ἐξήλασέν με κἀπέκλῃσε δωμάτων 
ἄκουσαν ἄκων᾽ ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαζέ νιν 
Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 
εὐθὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι 
ἦσαν, κεραστὶς δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 
μύωπι χρισθεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σκιρτήματι 

ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος 
Δέρνης τε κρήνην᾽ βουκόλος δὲ γηγενὴς 

ἄκρατος ὀργὴν "Ἄργος ὡμάρτει, πυκνοῖς 
ὅσσοις δεδορκὼς, τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 
ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν αἰφνίδιος μόρος 

τοῦ ἴῆν ἀπεστέρησεν᾽ οἱστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ 
μάστιγι θείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 
κλύεις τὰ πραχθέντ᾽ εἰ δ᾽ ἔχει εἰπεῖν ὅτι 

λοιπὸν πόνων, σήμαινε᾽ μηδέ μ᾽ οἰκτίσας 
ξύνθαλπε μύθοις ψευδέσιν᾽ νόσημα γὰρ 
αἴσχιστον εἶναί φημι συνθέτους λόγους. 

ἔα, ἔα". ἄπεχε, φεῦ. 
οὕποτ᾽, οὕποτ᾽ ηὔχουν 

ξένους μολεῖσθαι λόγονς ἐς ἀκοὰν ἐμὰν, 
οὐδ᾽ ὧδέ δυσθέατα καὶ δύσοιστα 
πήματα, λύματα, δείματ᾽ ἐμὰν 
ἀμφήκει κέντρῳ ψύξειν ψυχάν. 

ἰὼ, ἰὼ, μοῖρα, μοῖρα, 

πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν Ἰοῦς. 
πρό γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ, 
ἐπίσχες, ἔς τ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάθῃς 
λέγ᾽, ἐκδίδασκε' τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασθαι τορῶς. 

τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασθ᾽ ἐμοῦ πάρα 

κούφωφ' μαθεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ Ἐχράϊατι 
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ΔΟΒΟΙΨΙΣ 

τὸν ἀμφ᾽ ἑαντῆς ἄθλον ἐξηγουμένης᾽ 
τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαθ᾽, οἷα χρὴ πάθη 

τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε.τὴν νεάνιδα᾽ 
σύ τ᾽, ᾿Ινάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 
θυμῴ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐκμάθῃς ὁδοῦ. 
πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίον πρὸς ἀντολὰς 
στρέψασα σαντὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας᾽ 

Σκύθας δ᾽ ἀφίξει νομάδας, οἱ πλεκτὰς στέγας 
πεδάρσιοι ναίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐκύκλοις ὄχοις, 
ἑκηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 
οἷς μὴ πελάζειν, ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις πόδας 
χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐκπερᾶν χθόνα. 
λαιᾶς δὲ χειρὸς οἱ σιδηροτέκτονες 
οἰκοῦσι Χάλυβες, οὖς φυλάξασθαί σε χρή᾽ 

ἀνήμεροι γὰρ, οὐδὲ πρόσπλατοι ξένοις. 
ἥξεις δ᾽ ὑβριστὴν ποταμὸν, οὐ ψευδώνυμον, 
ὃν μὴ περάσῃς, οὐ γὰρ εὔβασος περᾶν, 
πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, ὀρῶν 
ὕψιστον, ἔνθα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος 
κροτάφων ἀπ’ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 
κορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 
βῆναι κέλευθον, ἔνθ᾽ ᾿Αμαζόνων στρατὸν 
ἥξεις στυγάνορ᾽, αἵ Θεμίσκυράν ποτε 
κατοικιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονθ᾽, ἵνα 
τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάθος 
ἐχθρόξενος ναύταισι, μητρνιὰ νεῶν᾽ 
αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 
ἰσθμὸν δ᾽ ἐπ’ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 

Κιμμερικὸν ἥξεις, ὃν θιασυσπλάγχνως σὲ χρὴ 
λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐκπερᾶν Μαιωτικόν. 
ἔσται δὲ θνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγας 
τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 
κεκλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Εἰὐρώπης πέδον 
ἤπειρον ἥξεις ᾿Ασίδ᾽. ἀρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ 
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ΠΡ. 

Ῥχοζηθίύῃθιβ Νιπούμϑβ. 

ὁ τῶν θεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνθ᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι ; τῇδε γὰρ θνητῇ θεὸς 
χρήζων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 
πικροῦ δ᾽ ἔκυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν γάμων 

μνηστῆρος᾽ οὖς γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους 
εἶναι δόκει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 

ἰώ μοί μοι,  ἔ. 
σὺ δ᾽ αὖ κέκραγας κἀναμυχθίζει᾽ τί που 

δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ πυνθάνῃ κακά ; 

ἢ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς ; 
δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 
τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 
ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλον πέτρας, 
ὅπως πέδῳ σκήψασα τῶν πάντων πόνων 
ἀπηλλάγην ; κρεῖσσον γὰρ εἰς ἅπαξ θανεῖν, 
ἣ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. 

ἢ ϑδυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄθλους φέροις, 
ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον᾽ 

αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγήῆ᾽ 

γῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον 
μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος. 

ἦἢ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία; 
ἥδοι᾽ ἂν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 
πῶς δ᾽ οὐκ ἂν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς ; 
ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαθεῖν πάρα. 

πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληθήσεται ; 
αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 
γαμεῖ γάμαν τοιοῦτον, ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 
θέορτον, ἢ βρότειον ; εἰ ῥητὸν, φράσον. 
τί δ᾽ ὅντιν᾽; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσθαι τόδε. 

ἧ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται θρόνων ; 
ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 
οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστρονὰ τύυχτα" 
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ΠΡΗΡΗΒΗΡΗΒΗ͂ καὶ 

ΑΘΘΟΉΨΙ 

οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυθείς. 
τίς οὖν ὁ λύσων σ᾽ ἐστὶν ἄκοντος: Διός : 
τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐκγόνων εἶναι χρεών. 
πῶς εἶπας ; ἢ ̓ μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν ; 
τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

ἥδ᾽ οὐκ ἔτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμφῳδία. 
καὶ μηδὲ σαντῆς γ᾽ ἐκμαθεῖν ζήτει πόνους. 
μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει, 
δνοῖν λόγοιν σὲ θατέρῳ δωρήσομαι. 
ποίοιν πρόδειξον, αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδον. 
δίδωμ᾽" ἑλοῦ γὰρ ἣ πόνων τὰ λοιπά σοι 
φράσω σαφηνῶς, ἣ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 
τούτων σὺ τὴν μὲν τύήδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
θέσθαι θέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγους᾽ 
καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 
ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα᾽ τοῦτο γὰρ ποθῶ. 
ἔπει προθυμεῖσθ᾽, οὐκ ἐναντιώσομαι 

τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρήζετε. 
σοὶ πρῶτον, ᾿Ιοῖ, πολύδονον πλάνην φράσω, 
ἣν ἐγγράφον σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 
ταν περάσῃς ῥεῖθρον, ἠπείρων ὅρον, 
πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 
[εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε, καὶ πρώτιστα μὲν 

βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοὰς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ 
βρόμον καταιγίζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 
δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω,] 
πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔς τ᾽ ἂν ἐξίκῃ 
πρὸς Γοργόνεια πεδία Κισθήνης, ἵνα 
αἱ Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 
τρεῖς κυκνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐκτημέναι, 
μονόδοντες, ἃς οὔθ᾽ ἥλιος προσδέρκεται 
ἀκτῖσιν οὔθ᾽ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, 
δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς, 
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ΧΟ. 

ῬΓΟΙΩΘΟΒΘΌΒ ΜιούΏΒ. 

ἃς θνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς. 
τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω. 
ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ θεωρίαν᾽ 
ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 
Γρῦπας φύλαξαι, τόν τε μουνῶπα στρατὸν 
᾿Αριμασπὸν ἱπποβάμον᾽, οὗ χρνυσόρρντον 

οἰκοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα, Πλούτωνος πόρον. 
τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆν 
ἥξεις, κελαινὸν φῦλον, οὗ πρὸς ἡλίου 
ναίουσι πηγαῖς, ἔνθα ποταμὸς Αἰθίοψ. 
τούτου παρ᾽ ὄχθας ἔρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίκῃ 
καταβασμὸν, ἔνθα Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο᾽ 
ἴησι σεπτὸν Νεῖλος εὕποτον ῥέος. 
οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χθόνα 
Νειλώτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν, 
᾿Ιοῖ, πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις κτίσαι, 
τῶνδ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 

ἐπανδίπλαζε, καὶ σαφῶς ἐκμάνθανε 
σχολὴ δὲ πλείων ἣ θέλω πάρεστί μοι. 
εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἣ παρειμένον 
ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολνφθόρου πλάνης, 
λέγ᾽" εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν 

δὸς ἥνπερ αἰτούμεσθα. μέμνησαι δέ πον. 
τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ’ ἀκήκοεν. 
ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύονσά μον, 
ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐκμεμόχθηκεν φράσω, 
τεκμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύθων ἐμῶν. 
ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐκλείψω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 
ἔπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς Μολοσσὰ δάπεδα, 
τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ Δωδώνην, ἵνα 

μαντεῖα θῶκός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διὸς, 
τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαιινπρῶς κοὐδὲν αἰνικττρίος 
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26 ΑΘΒΟΙΨΙΣ 

προσηγορεύθης ἡ Διὸς κλεινὴ δάμαρ 
[μέλλουσ᾽ ἔσεσθαι, εἰ τῶνδε προσσαίνει σέ τι]᾽ 

ἐντεῦθεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν 
κέλευθον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας, 
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάζει δρόμοις" 
χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχὸς, 
σαφῶς ἐπίστασ᾽, Ἰόνιος κεκλήσεται, 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς 
σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς, 
ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς κοινὸν φράσω, 
ἐς ταυτὸν ἐλθὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 
ἔστιν πόλις Κάνωβος, ἐσχάτη χθονὶς, 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι᾽ 
ἐνταῦθα δή σε Ζεὺς τίθησιν ἔμφρονα 

ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ θιγὼν μόνον. 
ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς γεννημάτων 
τέξεις κελαινὸν "Ἑταφον, ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χθόνα. 
πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 
πάλιν πρὸς "ἼΑργος οὐχ ἑκοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

θηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 
ἀνεψιῶν οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φρένας, 
κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι, 
ἥξουσι θηρεύσοντες οὐ θηρασίμους 
γάμους, φθόνον δὲ σωμάτων ἕξει θεός᾽ 
Πελασγία δὲ δέξεται, θηλυκτόνῳ 
ἤἼΑρει δαμέντων νυκτιφρουρήτῳ θράσει᾽" 
γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 

δίθηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος. 
τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλθοι Κ ύπρις. 
μίαν δὲ παίδων ἵμερος θέλξει τὸ μὴ 
κτεῖναι ξύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνθήσεται 
γνώμην' δνοῖν δὲ θάτερον βουλήσεται, 
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Ῥγοζηθύμϑουβ νὶμούῃβ. 97 

κλύειν ἄναλκιβ μᾶλλον ἢ μιαιφόνος" 
αὕτη κατ᾽ ΓΑργος βασιλικὸν τέξει γένος. --- 
μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν τορῶς᾽- - 
σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται θρασὺς, 890 

τόξοισι κλεινὸς, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ ἐμὲ 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 

μήτηρ ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέμις᾽ 
ὅπως δὲ χὥπη, ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 
εἰπεῖν, σύ τ᾽ οὐδὲν ἐκμαθοῦσα κερδανεῖς. 895 

ΙΩ, ἐλελεῦ, ἐλελεῦ' 
ὑπό μ᾽ αὖ σφάκελος καὶ φρενοπληγεῖς 
μανίαι θάλπονυσ᾽, οἴστρου δ᾽ ἄρδις 

χρίει μ᾽ ἄπυρος᾽ 

κραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει᾽ 900 
τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαθ᾽ ἑλίγδην, 
ἕξω δὲ δρόμον φέρομαι λύσσης 
πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀκρατής᾽ 
θολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰκῃ . 

στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης. 90 

ΧΟ. ἢ σοφὸς, ἧ σοφὸς [ἦν,] ὃς στρ. ά. 
πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσσᾳ διεμυθολόγησεν, 

ὡς Τὸ κηδεῦσαι καθ᾽ ἑαντὸν ἀριστεύει μακρῷ" 
καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαθρυπτομένων 910 

μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 
ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

μήποτε, μήποτέ μ᾽, ὦ ἀντ. ά. 
"πότνιαι Μοῖραι λεχέων Διὸς εὐνάτειραν ἴδοισθε πέλουσαν. 

μηδὲ πλαθείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ" 91 
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρθενίαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς μέγα δαπτομέναν 

δυσπλάνοις “Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 919 
ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος, στρ. β΄. 
ἄφοβοφ, οὐδὲ δέδια' μηδέ τού με 

κρεισσόνων θεῶν ἔρως 



28. ΑΘΒΟΙΨΙ 

προσδράκοι ὄμμ᾽ ἄφυκτον. 
ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ πόλεμος, ἄπορα 
πόριμος᾽ οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν᾽ 

τὰν Διὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 
μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. 

ἢ μὴν ἕτι Ζεὺς, καίπερ αὐθάδη φρονῶν, 
ἔσται ταπεινὸς, οἷον ἐξαρτύεται 
γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 
θρόνων τ᾽ ἄϊστον ἐκβαλεῖ’ πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανθήσεται, 
ἣν ἐκπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν θρόνων. 
τοιῶνδε μόχθων ἐκτροπὴν οὐδεὶς θεῶν 
δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς" 
ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα, χῷ τρόπῳ. πρὸς ταῦτά γυν 
θαρσῶν καθήσθω τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 

ἀντ, β΄. 
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πιστὸς, τινάσσων τ᾽ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος" 
οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ 
πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά᾽" 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκενάζεται ΄ 
ἔπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώταταον τέραϑ᾽ 
ὃς δὴ κεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα, 
βροντῆς θ᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον᾽ 
θαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν νόσον, 
τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ιοσειδῶνος, σκεδᾷ. 
πταίσας δὲ τῷδε πρὸς κακῴ μαθήσεται 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 
σύ θην ἃ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 

ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι, λέγω. 
καὶ προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα ; 
καὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 
πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη ; 
τί δ᾽ ἂν φοβοίμην, ᾧ θανεῖν οὐ μόρσιμον : 

ἀλλ᾽ ἄθλον ἄν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγίω πόροι. 
ὁ δ᾽ οὖν ποιείτω πάντα προσδόκητά μοι. 
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ΠΡ. 

Ῥγοσηθίῃθαβ νἰμοῦαβ. 

οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. 
σέβου, προσεύχον, θῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί" 
ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἣ μηδὲν μέλει. 
δράτω, κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον 
ὅπως θέλει᾽ δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει θεοῖς. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, 
τὸν τοῦ τυράννον τοῦ νέον διάκονον᾽ 
πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλνθεν 

ἘΡΜΗΣ. 

σὲ τὸν σοφιστὴν τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον, 
τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς θεοὺς ἐφημέροις 

πορόντα τιμὰς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 
Πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὔστινας κομπεῖς γάμους 
αὐδᾶν, πρὸς ὧν τ᾽ ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτουφ᾽ 
καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως 
ἀλλ᾽ αὖθ᾽ ἕκαστ᾽ ἔκφραζε' μηδέ μοι διπλᾶς 
ὁδοὺς, Προμηθεῦ, προσβάλῃφ᾽ ὁρῷς δ᾽ ὅτι 
Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλθακίζεται. 
σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως 

ὃ μῦθός ἐστιν, ὡς θεῶν ὑπηρέτον. 
νέον νέοι κρατεῖτε, καὶ δοκεῖτε δὴ 
ναίειν ἀπενθῆ πέργαμ᾽" οὐκ ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δισσοὺς τυράννους ἐκπεσόντας ἡσθόμην ; 
τρίτον δὲ τὸν νῦν κοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 
αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ 

ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους θεούς ; 
πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω σὺ δὲ 
κέλευθον ἥνπερ ἦλθες ἐγκόνει πάλιν᾽ 
πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐθαδίσμασιν 
ἐς τάσδε σαντὸν πημονὰς κατούρισαφ. 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν ϑυσαφοξίαν. 

29 

96ὅ 

970 

975 

980 

98ὅ 



ἘΡ. 

ΠΡ. 

ΔΟΒΟΙΨΙ 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 
κρεῖσσον γὰρ, οἶμαι, τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 
ἣ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 
οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβριζοντας χρεών. 
Χχλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 
Χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺ ἐγὼ 
ἐχθροὺς ἴδοιμι’ καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

ἢ κἀμὲ γάρ τι ξυμφοραῖς ἐπαιτιᾷ ; 
ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχθαίρω θεοὺς, 
ὅσοι παθόντες εὖ κακοῦσί μ’ ἐκδίκως. 

κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμικρὰν νόσον. 
νοσοῖμ᾽ ἂν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχθροὺς στυγεῖν. 
εἴης φορητὸς οὐκ ἂν, εἰ πράσσοις καλῶς. 
ὦμοι. ἘΠΡ. τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται. 
ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πάνθ᾽ ὁ γηράσκων χρόνος. 
καὶ μὴν σύ γ᾽ οὕπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 

σέ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν, ὄνθ᾽ ὑπηρέτην. 
ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήζει πατήρ. 
καὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῴ χάριν. 
ἐκερτόμησας δῆθεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 
οὐ γὰρ σὺ παῖς τε κἄτι. τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 
εἰ προσδοκᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσθαι πάρα ; 

οὐκ ἔστιν αἴκισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ᾽ ὅτῳ 
προτρέψεταί με Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε, 
πρὶν ἂν χαλασθῇ δεσμὰ λυμαντήρια, 
πρὸς ταῦτα ῥιπτέσθω μὲν αἰθαλοῦσσα φλόξ, 
λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασι 
χθονίοις κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω᾽ 
γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽, ὥστε καὶ φράσαι 

πρὸς οὗ χρεών νιν ἐκπεσεῖν τυραννίδος. 
ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλενται τάδε. 
τόλμησον, ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτε 
πρὸς τὰς παρούσαρ πημονὰς ὀρθῶς φρονεῖν. 
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ΠΡ. 

ἘΠΡ. 

Ῥγοχσαθύῃθιυβ Νιμοῦμβ. 

ὀχλεῖς μάτην με κῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 
εἰσελθέτω σε μήποθ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους γενήσομαι, 
καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 
γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 
λῦσαί με δεσμῶν τῶνδε᾽ τοῦ παντὸς δέω. 
λέγων ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν" ᾿ 
τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλθάσσει κέαρ 
λιταῖς. δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 
πῶλος βιάζει καὶ πρὸς ἡνία μάχει. 
ἀτὰρ σφοδρύνει γ᾽ ἀσθενεῖ σοφίσματι᾽" 
αὐθαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς 

αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖον σθένει. 
. σκέψαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισθῇς λόγοις, 
οἷός σε χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία 
ἔπεισ᾽ ἄφυκτος᾽ πρῶτα μὲν γὰρ ὀκρίδα 
φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 

Πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ κρύψει δέμας 
τὸ σὸν, πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 
μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου 
ἅψορρον ἥξεις ἐς φάος Διὸς δέ τοι 
πτηνὸς κύων, δαφοινὸς αἰετὸς, λάβρως 
διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος, 
ἄκλητος ἕρπων δϑαιταλεὺς πανήμερος, 

κελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐκθοινήσεται. 
τοιοῦδε μόχθον τέρμα μή τι προσδόκα, 
πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῇ, θελήσῃ τ᾽ εἷς ἀναύγητον μολεῖν 
“Αἰιδην, κνεφαῖά τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρον βάθη. 

πρὸς ταῦτα βούλεν᾽᾽ ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 
ὁ κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος᾽" 
ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 
τὸ Δῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 
πάπταινε καὶ φρόντιζε, μηδ᾽ αὐθαδίων 
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ΧΟ, 

ΧΟ 

ΔΟΘΟΏΨΙ 

εὐβουλίας ἀμείνον’ ἡγήσῃ ποτέ. 

ἡμῖν μὲν ᾿Ερμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 
λέγαν᾽ ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐθαδίαν 

ἀγρίων ἀνέμων' χθόνα δ᾽ ἐκ πυθμένων 
αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα κραδαίνοι, 

κῦμα δὲ πόντον τραχεῖ ῥοθίῳ 
ξυγχώσειεν τῶν τ᾽ οὐρανίων 
ἄστρων διόδους ἕς τε κελαινὸν 

Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας 
τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ θανατώσει. 
τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 
βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀκοῦσαι. 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν 

ΤἘ ἡ τοῦδε τύχη, τί χαλᾷ μανιῶν ; 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 
ξυγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 
μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε θοῶς, 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιθιώσῃ 
βροντῆς μύκημ᾽ ἀτέραμνον. 

ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυθοῦ μ' 
ὅτι καὶ πείσεις᾽ οὐ γὰρ δὴ πον 
τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 
πῶς με κελεύεις κακότητ᾽ ἀσκεῖν ; 
μετά τοῦδ᾽ ὅτι χρὴ πάσχειν ἐθέλω᾽ 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαθον. 
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Ῥτγοσηθύΐβουβ νιβοῦύαβ. 

κοὐκ ἔστι νόσος 
τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

ἀλλ᾽ οὖν μέμνησθ᾽ ἁγὼ προλέγω᾽ 
μηδὲ πρὸς ἄτης θηραθεῖσαι 

μέμψησθε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηθ᾽ 
ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 

πῆμ᾽ εἰσέβαλεν᾽ μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ 
ὑμᾶς αὐτάς εἰδυῖαι γὰρ 
κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαθραίως 
εἣς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

ἐμπλεχθήσεσθ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 
καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκ ἕτι μύθῳ 

χθὼν σεσάλενται᾽ 
βρνυχία δ᾽ ἠχὼ παραμνκᾶται 
βροντῆς, ἕλικες δ᾽ ἐκλάμπουσι 
στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 
ελίσσονυσι᾽ σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 
πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 
στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα᾽ 
ξνντετάρακται δ᾽ αἰθὴρ πόντῳ. 
τοιάδ᾽ ἐπ’ ἐμοὶ ῥιπὴ Διόθεν 
τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 
ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 
αἰθὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχῳ ; 
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ΝΟΤῈΜ. 

2. Σκύθην. ΑοΒοΏγ]υ5 ἀθραγίβ Β6ΓΘ ἔγουῃ 86 σοπιπιοη ὑγδ- 
ἀϊίίοι  ΒΙΟΒ σοργοδοηΐοα Ῥγοιηθύμουβ 88 ομαϊπϑα ἴο ἃ σοοῖὶς ἴῃ 
186 Οδυοσαδυθ. ϑογίμϊα ἰὰ ἢ 6 σοοσταΡὮΥ οὗ ὑμαῦ {πὸ ννὰδ ἃ 
νοΥῪ νἱὰθ ἕοσι, ᾿ποϊυἀϊηρ 411} ὕμθ6 ποσί ἔγοια ὑμο Ῥοῃύαβ ἴο 
06 ΟΟΘ088. 

ἄβατον. [ὑ ἴ5 πηοοτίδϊ τ βοῦθον ΑΘβο 5 στοῖο ἄβ. οὗ 
ἄβροτον. ΤὴΘ 56:86 18 Τη Ὁ} ὕἢ 6 5816 ἴῃ Οἱ ΘΙ 6886. 

8. ἜἬφαιστε, οἴο.ς Α νΟΥῪ ΘοΙηπῖοι δισδηροιηθηὺ οὗ ὑδ6 
ψογὰβ ἴῃ δἀάγοδδοβ Οἵ, 72. 1, 282 ᾿Ατρείδη, σὺ δὲ παῦε τέον 
μένος. ϑορῆῇ. Ο. ΑΚ, 607 ᾿Αντιγόνη σὺ δ᾽ ἐνθάδε φύλασσε πατέρα 
τόνδε. 

10. ὡς ἄν. ἄν ἰΒ δἀάδοά ἴο {Π6 8] οομ]ππούίομϑ ὡς, ὅπως 
(ποὲ ἴο ἵνα ἴῃ 8. ἢ] Β6η86) θα ἰὖ 18 ργοῦζυ οὐνίουβ ὑμδῦὺ ὑμ6 
Ρυγροθο Ὑ1}} 06 ἔ18]16ἅ. [Ὁ Τσοῦγβ πιοδὺ ΘΟΙΏΣΔΟΏΪΥ δέ Σ 
᾿ηρογαῦνοβ. ϑορῇ. Αὔεοί. 149δ χώρει δ᾽ ἔνθαπερ κατέκτανες 
πατέρα τὸν ἀμὸν ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ θάνῃς (Οτγοδθδ 18 Βρϑδκίηρ ἴο 
Αορϊθῖμυδ, το 15 ἴῃ ἢ18 ρον). 

12. σφῷν μὲν... ἐγὼ δέ. Ἡορμδοδῖυδ οοηὐγαδίβ ὑμ6 ροπίϊίοη 
οὗ Κυδΐωυβ δῃηὰ Βα υὴδι ἢῖβ οσσῃ. ὍὙμον παν Ἰᾳδῦ ἢηϊδηδά 
{8 ον ρασῦ ἴῃ ἃ (0 ῃ1γ) μαίθἑα] ἔαβὶς, ἢ18 15 1.δὺ Ὀορίπηϊηρ. 

13, κοὐδὲν ἐμποδών. Νοίμίηρ ποῦ βίδπαβ ἴῃ γοῦν ρδίῃ, 
ἐ.6..) γοῖ ΓΘ ἔγϑϑ οὗ γοῦν ἰδ8, οδὴ ἰθᾶνθ ἰὑ Ὀθιἰπα γου. 

17. ἐξωρ. εὐωριάζειν, ἃ, ὈούοΥ Κπονγῃ ογὰ ἰπ ἐμὶβ 5686 
(ἐξωρ. ΟὨΪΥ οσουγβ Ἀ6Γ6) 18 τοδαὰ βϑσο ὈΥ͂ ϑοηθ ϑάϊζογβ. 

9]. ἵν’ οὔτε, οἰσ. Ζουρσταα. Οὗ. ϑορῆ. Αἱ. 435 ᾿Αλλ᾽ ἣ 
πνοαῖσιν ἣ βαθυσκάφει κόνει κρύψον νιν. ΕῸΥ ὅδ μοί οῃ οὗ τις 
τ ὑπὸ Ἰαῦίοσ οὗ ὑπ βαρείδηἬνοβ οὨΪΥ, οἵ, ϑόρῇ. ΟἹ. 2. 817 
ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ «ἀστῶν τινὶ δόμοις δέχεσθαι. 

38. ὅστις, 858 ζγϑαυθηῦ τὴ 8 ἀοῆηϊζα δπἰθοοαθηῦ, ἴῃ 8, 
οδΔ 88] βοῆδσθ.0 Τὴ 1860 18, Βροδκίηρ δγοῦγ, δρροαϊϊοτιοὶ. 
ὁ θοΐηρ ἃ (Κἰπᾶα οὗ Ῥϑύβοῃ ψο.᾽ : 



86 ΑΘΒοδν]  Ῥγοσηθύμθυβ νιμοῦύμβ. 

839. τοι. ΤῊΘ ρῃοπηΐο 186, 8ἃ8 ἰὗ 18 ο41164, ἴο ροϊηῦ ἃ ΡὈΥΩΥ 
ΟΥ̓ Βοη οηϊουβ βαυϊης, ὁ ΒΘΙ ΘΙ 6Υ.᾽ 

δεινόν, “ νομάτοι ρούθῃονΥ 18 ᾽η Κἰπάγοα Ὀἱοοα δηὰ Ἰουρ ἴο]- 
Ἰοννβὶρ.᾿ Οἵ. ϑορῇ. ΖΦ). 770 δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστίν. 

4]. δειμαίνεις Δ110ἀθ8 ἴο δεινόν Ὀθἔοτθ. ; 
48, θρηνεῖσθαι. ὙΘΥΥ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ὕπο τα]44]6 νοῖΐοθ. Αϑβοῦν]}υ8 
Ἴ ΓΆΥΘ χηϊα ἄ]685, 4.9.9. στενομαι 3. ο. 1 λ. 866, Ρ. 62, ἀξιοῦμαι 
γι. 403. 

44, μηδέν. ΜΑΥ Ὀθ6 ἀπ6 ἴο αὐὐγδούϊοῃ ἴσοι ὕμ6 ᾿ππροζαῦϊναο. 
Βαυὺῦ ὃ ψου]ᾶ βϑοῖὴ ὑπαῦ ὕπο 186 οὗ οὐ ΟΥ μή αἴνον ἴὴ6 δζίϊοϊθ 
ν 5 ΟΡὕΐομδὶ δηᾷ σγορυϊαῦθα ὈΥ ΘΌΡΒΟΣΥ δηᾶ τηϑύσὶοδὶ οχὶρ- 
Θποῖθα. [{ {15 15 80, ἰδ 18. ἃ ϑασνινδὶ ἔσγοηι ὑδθ ὕλη ψὯ6η ἢ6 
ὕνο πορϑύϊγοδβ σγογ ἰάθη ῦο8} ἴῃ ταθδηΐϊηρ δὰ δὰ ποῦ Ὀθθὰ 
Βρ οί Ζοα ἴο ὑμοὲν αἀἰδύϊμοῦ ἔυπούϊομβ οὗ πορδύϊννιηρ [Π6 Ο6 ἃ 
ἔδοῦ, [6 οὔοὺ ἃ οοποϑρύϊζοῃ. [1 18 νοῦὺ αἰ ηου ῦ, [0 Ἔχϑιηρ]ο, 
ἴο 866 ΔΩΥ͂ ΑἸ ΓΘΏΘΘ Βειγτὸς 186 τ856 οὗ οὐδέν διὰ μηδέν ἴῃ 
ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν. τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, ϑορῇ. 47. 128]. ΜΣ. 
Ἶ οὐ ὉΒΘΟΣΥ ἰπ ποῦθ οα ὑμδῦ Ῥδββαῶθ ΒΘΘ 18 ΠΑΡΪΥ βαρροτίοα 
Υ Ιδοῖβ. 

45, χειρωναξία. Οπα οὗ {π6 ΤἸΏΔΩΥ Ιοπΐο ψογὰβ ἴῃ ΔΑὐὶο 
ἴταροᾶν. Τδθ ἰδηρσύδρο οὗ ὑγασοαν ἴο ἃ νΟΥῪ ρτοδῦ οχύθηῦ σχο- 
Ῥγεβθηΐβ ὕπ6 Ιοπΐο βροόθῃ ἴῃ Αὐοα Ὀθίοσθ 1ὖ ἀθνοϊορθα ἱπΐο 
ψγδὺ ἰα Κπόνῃ 88 πο Αἰΐὶο ἀϊαϊοοῖ. Τη6 Αὐἰο ζἴ0Γ χ. 18 τέχνη. 
ϑθθ “Νον ῬὨγυπίομαβ,᾽ ᾿. 8 [0]. 

46. ὡς ἴῃ ΘΧΡΓΟΒδίομβ οὗ ὑπῖβ Εἰπα ἱπηρ]168 ὑμπδῦ τ μδὺ ἔο]]οννα 
δ ἃ Βαρροβίδίομ, ποῦ 8 ἔδοί. “δ αἷμα ὍγΟ ΒρΡΘΑΪΚ ἱπ δἰ 06 
ὕθυσηβ,᾿ “Ῥαῦ ῥ]δίη!γ.᾿ ὅο ἔγϑαυθηῦν ἰδ ραγὑϊοὶρ]θβ. 

49. “ ΑἹ] οδῆοοβ ἢδνθ ὑμὶν Ὀυσγάθηβ βαν ὑἢ6 ΒΟΥΘΓΘΙΖΗΌΥ οὗ 
ἤθᾶνθη.᾽ Τὴθ Β6η86 8 οχρίδίηθα ὈΥ (δ ποχὺ 11η6. θεοῖσι 
αἴθοσ κοιφανεῖν, Β0 ἄρχειν ὯΔ5 ἀδύ. ἐπγα, 96]. 

5]. τοῖσδε. 1 Κῆον 1ὖ (μᾶνο Ἰθαγῦ ὑπ6 ὑσχυῦῃ οὗ τ ῃδὺ γουὺ 
880} ὈΥ ΤΩΥ̓ Ὀγοβοιῦ ψοσκ. 

54. καὶ δή. 1 απιὶ ἀοΐπρ τὴῦ ἀπῦγ. 1 δῃ πο βηϊγκίηρ, 
Ηδσα ἃ. 811 ΤΩΥ ἐπι ρ] οτηθηῖδβ τοδαγ. ΖΘῈΒΊΩΔΥ 866 ὕπεη. ὅὃ0 
ΦΟΡΆ. 44). καὶ δὴ κομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύθεν, ἐ.6... ὯΘ ἐ8 ΘΟγὴ- 
ἱηρ ; ὁη6 οὗ ἔδπο δὐὐοπάδηϊβ 18 ο1086 ἤθσὸ Ὀγίῃσίηρ Ὠἶπι. 

57. “Εἴνθῃ δβ γοὺῦ δὰ (δή) ὑπῖ8 σουῖξκ ἷἱβ Ὀοϊηρ ἄοῃθ: 20 
1 Πρ πογο.᾿ ματάω ποῦ “ἴο ἀοἶαν,᾽ Ὀαῦ ψηδὺ 15 ΒΕΓΙΟΌΙΥ ἀρ] ]ο- 
8016 ̓ » ἀπὸ ΟΥΚΟΥ ἰδ ΔΡΡΙΙοὰ ἴο ἴθ ψουκ, ἡ ὩΙΘ. 18 δβαϊα ποὺ 
“ἐο 1416," 



ΝΝοῦθϑ. 37 

δ9. δεινός [ο]]ονγεὰ Ὀγ ἰηβηϊοινθ, Θοσα ὈἿ: 68 [86 ὕγγο πούϊουϑ 
οὗ οἰονοσηθ88 δὰ ἃ δἴγοηρ (64) ὕθμηάθηου. ΟὈΣΏΡΑΤΘ ΟὟΓ 
νγοχα “ Το ΥῚ 016 ἰῃ “ ΤΟΥΤΙΟΙΥ δρὺ ὕο,᾽ “ΟΣ 16 ἔθ] ]ονγα ἴο,᾽ οὗο. 
θη, Δεὶα. δεινοί εἰσι φθείρεσθαι πρὸς τοὺς πλουσίους αυοίοἃ ὈΓΥ͂ 
6 Ὁ οἡ ϑορῆ. 47. 140, 8ο 8180 αἱ εὐπραξίαι δειναὶ σνγκρύψαι τὰ 
ὀνείδη. “5 νὰῖῦ 111 (ανϑῦ) πὰ ἃ ΨᾺΥ ὙΠΘΣΘ ΠΟ ὙΑΥ 18.᾿---ϑ, 

62. σοφιστής, “1 ΟἸΘΥΘΙΠΘΒΒ.᾽ 
63. Τιοδῦ 18, τ σοῦ 18 8ὸ ΜῸ]1 ἄοπθ ὑμδὺ ΟἿΪΥ δ6 0 

Β βουβ ὈῪ 1ῦ οδῃ διηα ἔδυ ΣᾺ 10. 

θ4, αὐθάδη. ΟοΙράγο ὑπ6 ΗἨοχηθσῖο ΘΧΡΥ ϑβίουβ γηλὴς χαλκός, 
λᾶας ἀναιδής, οὗο. 

67. σύ. ΤΏ6 ῬΥΟΠΟΌΣ 15. ΟΧρτοβϑοαὰ ποὺ ἔοσ ὅπ Ῥυγροβο οἵ 
ἀἰδύϊησυ δηϊηρ [86 Ῥϑύβοῃ, Ὀυὺ ὕο ΘΙ Ρἢ851Ζ6 86 1.016 ΘΧΡΓΘΒ- 
βίοῃ. “ΔῈ! ασαΐπ που τὸ Βαγη Κίηρ," οὔο. 

68. ὅπως, 6110 ὑϊοα] ἴον ὅρα ὅπως. Μέ(6 πε. 

78. ἢ μήν. “1 0611] ἴῃ66 1 ψ1]},᾽ οἴο., γοῦν βίγοηρ δβίγιηδ- 
οι, ΘΟΙΩΤΠΟΙΪΥ υδβοα ἴο ἱηὐγοάποσ [Π 6 ΘΥΙΩΒ οὗ ἃ βοϊϑιηὴῃ οδίῃ 
αἴϊον ὄμνυμι, οἷα. 

7ὅ. καὶ δῆ. “ΤΒοχο.᾽ 
706. διατόρονυς οἰΐδον δοῦϊνθ “" δ] 11 ηρ,᾽ ΟΥ̓ ἷνο “ρῥἱογοϑᾶ;," 

ἦ,6., ἈΝ ΤῊΝ ΘΥ̓6Β ἴο ζαβύθῃ Γύαρα ἴο ἐδ ὁ στῳ ἘΝ ἀμ μα 
ἐδ δὲ ογμα μοι 8ἃ8 ἰαδίοηοα ἴο ὅδ6 τό οῖς ΟΥ̓ ΤηθδΔ 5 οὗ οἤδὶῃβ 
ΤΟΌΠΑ ἢ18 ὉΣΙΏΒ, ἃ ψοᾶρσο ὑπγουῦρὶ ἢ18 ομοβῦ δηὰ ζοῦθοσβ οὐ 86 
ΔΏΪΚΙ6Β. δη ἃ ῬΟΥΠΔΡΒ δῦονθ ὅπ ῆθθ8 85 Ὑ06]}, ΘΟΙΏΡΑΓΟ σκέλη, 
ν. 74, ἰδ πέδας, ν. 70. 

85, 6. ῬΙΑΥ οὐ ἴπθ πδιὴθ Προμηθεύς, “ Εοτοϊουρδίύ,"--- 
“ὙΓΟΏΣΙΥ ἂο ὑμ0 ργσοὰβ 0411 60 Εὐοὶ πουρμῦ: ἴἔοῦ ἕπου 
ποράβῦ ὁμ6 ἴο ὑμίηκ ἰοηρ Ὀθΐοσο ὑμοῦ,᾽ οὔθ. ΕὟΣ βἰτα δῦ ἐαρίῃ 
οἵ. Αϑβοῃ. “4. 681 70]., 1080, 3. ο. ΤΥ. 668, 829, Εὰππτ. λοθΉ. 
636, Ηοτῃ. Οὐάνψδ8. 1. ὅθ. ἘῸΤ ἔμπα οοηπδύσιισίζοῃ δεῖ τινά τινος 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἔν. 1766. 102] πάντα πράξας ὧν σε δεῖ. [1 15 
ποῦ Ὁποομοῃ ἴῃ Ευτὶρίἀ68, Ὀὰῦ ποὺ ζουπαὰ Εἰ ῃθγθ ἴῃ 
ΑΘΒΟΒΥΪμ. 

87. τέχνης. “Βδηάγννοσκ. 
99. πῇ. ΤῊ ἰηϊοστορδίϊνο ἀθρθηᾶβ ὁ ὕ86 ἰᾶθα οὗ “ δβκίησ᾽ 

ἐπ ρ 1θα ἰῃ πῆμα στεναχω. ᾿ 

10]. καίτοι. Ῥτοτηθίυβ Γ668118 Ὠἰτη56]} ἔγοῖὰ 6 θα ΚΠ 688 
. δηῖο ΨΒΙΟΘΩ ἷβ ΔΡΟΠΥ͂ 888 Ἰυδὺ Ὀοίταγοα ἴῃ. Τὴ βἰυἀοηῦ 

Ὑ111 πούΐοθ ἤθσθ δῃηὰ ϑἰβθνυ μθσα (οβρθοΐδιν ν. 121 λο πλτς- 
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[1] 5.111 δῃηὰ ῥχορυίθῖυ νὶδὰ ψΐο Αϑβοῦν]υβ ἀορίοῖδ [116 
Ῥμγβίοαὶ ΔΩΌΠΥ δπα ΠΟΥΤῸΣΥ ὙΈΙΟ ὑὸν δηᾶ δρδΐη ἢδδῆθβ 
βγουγσᾷῇ ὑμ6 ἤογοθ ἀοίοσιηϊπδύοι οὗ 86 Τιΐδῃ. 

105. ἀνάγκης. Τμδῦ ἰ5, 86 μονα νμΐο ἢ Ψν1}1 μα δ ν ΟΥ̓ΟΣ- 
ΘΟΙῺ6 ΖΘ.8. 

106. Οοπραῦο ν. 205. Τὺ 'ἰβ Ῥαΐῃ ἴο τη ἴο βρϑδὶς οὗ 8 
ΒΒ οΥυίηρα, Ὀαὺ ἱπαϊρηιδύϊοη ν}1}} ποῦ Ἰοὺ Εἷπι Ἠ6 5Β᾽ θη. 

109. ναρθηκοπλήρωτον. ΤῈ ὑγαροαΐδηβ τπιδὲ ἔμοβθ νουῦθ] 
δια] θοῦλνοβ (Ἔβρθοῖδ ν ἤθη ΚΟ ΠΡΟΌΒ 66) ἷπ ἃ πΘυΘΡ ΒΘΏΒΘ, 
ΠΟΙ ΠΟΥ Ῥδβϑϑῖνθ ΠΟΥ δοίϊνο. 6ΓΙ6 ἐὺ ΒΙΏΡΙΥ ἀδποῦύεβ δὴ 
αὐϊοπαδηῦ οἱτουτηϑίδηοο οὗ ὕπο ὑποῖῦ. 8.0 ἀδαμαντόδετοι λύμαι, 
“ουΐταροα οοπηθοίρα Ὑἱ (ἴπ [}6 ψΑΥ οὗ) β[66]- ἱπάϊηρ.᾽ 406. 
δακρυσίστακτον ῥέος, “ἃ ΒίΓΘΘΙΩ ἱπ ὙὨΙΟΏ ὕδδυβ ὑγὶο κ]θ.᾽ 879. 
θηλυκτόνῳ νυκτιφρουρήτῳ θράσει, “ ὈοΪάποεθ οοπποοίοά 1 
ἔοσηδ]6 βίαγίην δῃὰ τ να ομίηρ ὈΥ ὨἰρΩῦ ᾿Ξ [μ6 ὈοΪὰ παμαᾶβ 
οὗ ψΟΙΘΠ-ΣΠ ΓΔ ΘΓΘΙΒ ἴῃ ὑΠ6 ψγδύοδοβ οὗ ὑδ πἰρμῦ. 

μαι, Ιἰκ φεύγω, “1 δῖ Δ ΟΧΙΪΘ, “1 δὴ ἢ6 ψ8ο 
οϑασῦ.᾽ 

118, πεπασσαλευμένος.ς. Τη6 Ὀοδῦ Ι28, ᾽88 πασσαλευμένος 
8 δηούμου ὑπ. δεσμοῖσι πεπασσ. Οὐοπ͵θοίυγα! τοδάϊῃρη δ γῸ 
προσπεπκαρμένος, προυσελούμενος δῃ!ᾷ πασσαλευτὸς ὥν. 

116. θεόσυτος.ς ἸΤγαρὶο ἴῸΓ θεῖος. Τη6 ὑγαρθάδηβ Ῥγϑῖου 
οομρουμα ἀοβογιρύϊννο ὑογὰβ ὕο Β᾽1}0]6 Οὔθ8, ὑμδὺ 18, ΠΟΥ͂ 
Γαΐου ἀοθβογιρθϊννο ψογὰβ τὶ δἰρηϊβοδηῦ βυβῖχοβ, δά άἀϊησ 
ΤᾺ δηὰ ῥἱοῦ ΘΒ ΘΠ6Ε5 ἤο ὕμ6 ἀοβουϊ ρου. 'ὥὅο χρυσήλατος 
ἴοσ. χρυσέος, οἴο. Μοίγῖοδὶ ΓΘΆΒΟΩΒ ΠΟΎΘΥΟΣ πδα ῬΓΟΡΔΌΪ 
βουηοίῖπρ ἴο ἀο τ ὑμ6 Ῥγθίθγθῃοο. 

κεκραμένη, 1.6., οὗ Ὀοΐηρθ ψ0 Ῥδγύδκο οὗ Ῥοῦδῃ πδίτχοβ. 
“Οἱ ροά οΥ τηδῃ Οὗ ἱπύδιτηθαϊδίοθ ἰπᾶ.᾽ 8, 

129. πτερύγων, οὗ 18 ΟΔΥ ΟΥ οᾶγΒ. ὅ'ϑϑ ὩΥΤΩΡΩΒ ᾿ου]ὰ ποὺ 
ὍΘ τοργοϑδϑηύθα τ τϊηρβ. 

τάξις. “Ττοορ.᾽ ΜΙ͵ΣΑΥΥ τιϑύδρ ΠΟΥ. 

ἁμίλλαις. Τὴ {ἢ]8 ψογὰ δ8 ἴῃ 1 δύῃ σεγέαγε, οογίαϊζἑηι, οἴο., 
ὕπ6 ἰάοα οἵ “να γυ  1β οὔὔθῃ αυϊῦο βυδογάϊῃδίθ ἕο ἐδμαὺ οὗ 
“ΘΆΡΘΥΠ6ΒΒ᾽ δηᾶ “ οβοτθ᾽ ᾿πρ] θα 1} γἴνδ συ. 

1837. ἀπέδιλος.ς “ Ὁμδδηαδ]]6α," ἃ Ῥγόονουδὶ ὀχρχϑβδδίου οὗ 
Βαϑδίθ. Ο΄ΐ. Ἰποοογϊζυβ 24. 86 ἄνστα μηδὲ πόδεσσι τεοῖς ὕπ 
σάνδαλα θείῃς. : 

ὀχῴ, ΟἿ, 288 κραιπνόσυτον θᾶκον. 
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σύθην. ΤΟ οχηϊδθίου οὗ ὑῃθ βυ]] ας δαρτηθηῦ 8. ποῦ ὑη- 
ΘΟΙΏΙΏΟΙ -11| ΟΠΟΥΊΒ6Β δηἃ ἴῃ ΤῊ ΟΒΒΘΏΡΘΥΒ᾽ ὨΔΥΓΑΟνο8Β. 

167. τὰ πρὶν δὲ, οἴο. “Τῇ ρστοδῦ Ομ 68 οὗ οἱὰ ἢ 15 Ὀυϊησίην 
ἴο πουρπῖ.᾽ -. πελ. ΞΞ- Ογοῦοβ δηὰ {16 ΤΊ δη8. 

1ὅ8. εἰ... ἧκεν. Οπο οὗ ἢ γγᾶυβ ἰῃ ατϑοὶς οὗ οχργϑεβίηρ ἃ 
ἄθεῖσο ἴοῦ στ μαῦ ͵ἰβ8 ᾿τηροβαὶθ]θ. ὅο ψγὸ βδὺ, “1ἴ οὐυ 1 μδὰ 
ἄοῃϑ 80 δῃὰά β8ο.᾽ ὡς ψΊῸ ἐιηρογίοοῦ ᾿ηὰἀϊἸοδῦνο οὗ ἃ ῬΌΣΡΟΒΘ 
ΠΟΥ ἰσηροββϑὶ]6 οὗ ἔ] Π]τηθηῦ. 

168. νῦν δέ. “Α5 1ὖ 18,᾽ ἀοποῦαδ, 85 οὔὔϑῃ, ὑμ 6 γθ8}}Υ οχι βύζην 
πϑαῦθ οὗ ΤΠΐΠΡῈ 88 ὁρροβϑὰ ἴο δῦ τϊρῦ αν Ὀθθῃ. 

1604, πέπονθα, [ἰΐογα!} ]ν, “1 δὰ ἴῃ ὅπ ροβίδομ οὗ μανίηρ 
μιδᾷ ἰπβ᾽οῦθα οἢ τη ὑμΐ ΡΒ ἴου ΤῺ ἴοθϑ ὕἤο θχυϊῦ οὐσ,᾿ “1 δῃ) 
Τρδθ ἴο [ὈΣΠΒἢ τὴν ἴοθϑ [6 1ΟΥ οὗ βοογη." 

1606. ὅτῳ. Ῥγοϊορίίο, “ψῆο ἰβ δο μαγά-οαγίϑα (88 ἕο Ὀ6 ΟΠ6) 
ἴο Ὑοτι,᾽ οἷο. 

174. ἣ μήν. Οἵ. ν. 74. “1 β'νύχζοδν ἴο {Π66.᾽ 
178. ἀποσυλᾶται. “Ηδ ἴἰΒ ἴἤο Ὀδ6 Βίγίρροά,᾽ ργοὐγδοϊοα 

Ῥγοϑθηῦ το υἱνία ἰμδὴ ὑμ6 ἔιύατα, ὑῃ6 δούΐϊοηῃ Ὀϑίῃρ Γα- 
αἀϑα 88 δίγοδαν ἴῃ ὑγαΐῃ, δῃηα βὸ οουύδαϊῃ οὗ δοσοιῃ χη. 

Ὁ 969. συλᾶν 'ῃ δούϊνο ὕαϊκοϑ δοουβαίδνα οὗ ρϑύβοῃ δηᾶ ἰῃίηρ, 
ἢ6Π0Θ δοουδαῖϊνα οὗ ηρ᾽ ἴῃ Ῥδβϑῖνθ. 

190. πᾶ. ΟΓ, 99, “νῇδὺ Ἰαπᾶ ἔδουῦ στηυϑῦ γθϑοὶ ἕο πᾶ {ῃ6 
ὥοδ] οὗ ὑγ ἰγου]68. 

1904. παρ᾽ ἑαυτῷ. “ἴῃ ΠὶΒ ον Κοορίηρ, ὑπ δὺ 15, ἶβ νν1}} 15 
Ηἷδ8 βιδπαδγὰ οἵ τἰρῦ δηἃ σσοῦρ. ΟὈΟΙΉρδΓο χειροδίκαι πβοὰ οὗ 
86 τηθῃ οὗ ὕΠ6 ἰτοὰβ ἃγο ΌὈΥ Ηρδίοα. Επιν. δερρὶ. 43]. Βρϑδῖκ- 
ἵπρ' οὗ ΤΩΟΠΔΓΟΝἷο ροΟγοΟΣῃσηθηῦ (τυραννίς) κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον 
κεκτημένος αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ. 

197. ταύτῃ, δανοσ, “ὑμ8,᾽ 85 ἀθβουϊ δά 175 ἴο]. 

202. ἐπί. ὙΥΣ ἀδύϊνο ἀοποῖοα οἷοδα οοῃπδοϊίοη, ΟΥ̓ ἐπ᾽ 
αὐτοφωρῷ λαμβάνειν “'Ἶο οδύοι ἴῃ {6 δοῦ.᾽ 

204. εἰ, οἴο. “1 1ῦ ἤδγτὴ ὕπθθ ποῦ ἴο [6}] 1ΐ,᾽ βΒυδ]οοΐ ἰο βλ. 
ἰο τὸ διδάσκειν. λόγῳ “ ἴῃ ἢ 6] ]Ἰπρ. 

ἢ πρλ καὶ λέγειν. “Τὸ δρεαΐ οἵ, 85 ψ6]1 88 ἴο Ὀ6 βἰ Ιϑηῦ δϑουΐ 
ὑῇοσῃ. 

208. οἱ μὲν... οἱ δέί. Οὐπδίγιοίίζο δὰ βοηῆϑῦτη. Οὐδιτθ]ἕηρ 
ὯΒ8 ΔΘ ἱτηρ] 16 ἰῃ στάσις τ᾽, οἴο. ΟἵἮ, Επγ, Βαοσοὴὶ. 113] 

δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, ὁ μὲν στενάζων, οἷα. 
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210. δῆθεν. Ηδτθ τ- βίῃ! “ἐο σῖδ, πίἐμβουὶ 8 πὶ 
ΣΟΙ Ϊ681 ἱτηρ]]!οδύῦϊζου. ὅ0 ΠΣ, 70η. 831 Ἴων ἰόντι δῷθεν ὅτι 
συνήντετο. 

218. Γαῖα. Τὺ βΒοϑιῃὴϑ υποογίδὶη νοῦ Αοβοῦνἶτι5 Ἰθ8}8 
ἴο ἰἀοιηὐὶέν ΤἬΘΙἱ8 ἢ αδθα. [πη διηι. 2. ἢ6 98}15 ΤΘεηΐβ 
ἀδυρηῦοσ οὗ ὅὕδθα. [Ι͂ἢ ὑπαῦ οαδθ μέα ΔΡΡΙΐ68Β ἕο αδϑὰ οἷν. 
τῳ ὍΠ6 δἰ ρα αν νου ἸοΟ8 88 1ξ μθ ταϑδηῦ ἤθσθ ἴο πρατ ἢ 
[ηθιη. 

ὀνομάτων. Ἰ)οβογίρύϊνο σοηξίϊνο. 

220. ὧς. “ Τιιοῦ αἰγῥθῳ το ϑα Βιου]ὰ ποὺ ρὸ ὈΥ͂ βὐσεηρία ΟΣ 
Ῥοϊ]ὰ νἱοΐϊοποο, Ὀυὺ ζ81}1} ἕο ὕδχοβο γῆο οχοϑὶ]ϑα ἴῃ ογαῖν. ἡ ΤῊΘ 
οομϑύγποῦοι ἰβ ἃ 110016 ἰγγορη]αν. δόλῳ τοὺς ὑ. ΒΘΘΙῺΒ ἰο:Ξ τοὺς 
δ. ὑπ., δπὰ ἃ βυδ᾽οοῦ ἴο κρατεῖν χίζῃ ὑπο ὕνο δᾶνουῦ 
Ὧδ85 ὕο Ὀ6 ΒΌΡΡΙ]Ϊ6α ἔγοπι ὕηθ Ἰαύονυ ρασῦ οὗ ὅθ δβοηύθῃοθ. Τδ6 
οὗμοσ ὑγϑηβίαύζομ, “ὑμδῦ ὑμοβα σο ραϊηθαὰ [29 ὌΡΡΟΥ Βαηά 
τησδῦ γ]6 ποῦ Ὀγ,᾽ οὔο., 18 ποῦ Βα ϊβέδούοσγ. 

είη, ορίαὐνα οὗ χρή, ΜΜϊΟΝ 18 οὐγτηο]ορ ο8}}Υ ἃ δα θοϊδη ξῖνο 
ἀν ον ἴῃ ἱπάϊοσαξίνο (ΕΚ ἀνάγκη) τιϊξοαὺ ἐστί; Βυρπιποῖἧνα 
χρῇ-Ξ:χρὴ ἢ, ἱπδἱῦύνο χρῆναι: χρὴ εἶναι, Ῥᾶγίλοῖ 16 χρεών --- χρὴ 
ὅν (οἷ. ναός, νηός, δπὰ νεώ:). 

224. τῶν παρεστ. “Οὗ [6 σουγβοβ 6} 10]16,᾽ ὕΘΤΔΙΥ, 
“οὗ ἴὍἢῃ6 ὑδίηρα Ῥγοβϑηῦ ἡ ΟΥ̓ 88 ὑῃ6γ ποο ΟΣ Α4ς. 1068 τὰ 
λῶστα τῶν παρεστώτων λέγει. 

237. νέμει. ἩΗ]εϊονῖο ργοβϑηῦ. 
940. ἀιστώσας ἷβ οὗ οουγβο δυρογαϊῃμδαῖο ὕο ἔχρηζεν. 

244. τοῦ μή. Α ΥΘΥΥ͂ ΘογημηΟΣ ταϊχίθσθ οὗ ὕνγο οοῃβίσι σδξοιβ 
ΔΙΟΥ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟῺΒ οὗ Ῥγονϑηθίζοῃ, οὔθ. (1) τοῦ μολεῖν “ἔτοιῃ 
οΐηρ.᾽ (2) μὴ μολεῖν “80 88 ποῦ ἴο ρο,᾽ γοροδύϊηρς [89 Ὠορδίϊνο 
πούΐοῃ οὗ ἴθ ρονογῃΐηρ νΘΣΌ. 

942, τοῖσιν. Ἠοχηοχίο 86 οὗ ὁ, ἡ, τό, ἃ8 ἀοτχμηομπδίγαἷνθ 
Ῥγοῆθουῃ. ἣἴἥο τῷ ἰοσσοῦ ἄονῃ. 

24δ. τῷ, ἂν. “ον ὑ818 τηδεὶς νου (τοι). 

947. προθέμενος. θεμ. ἐν οἴκτῳ -- "βού ἄονγη᾽ ΟΣ “ οἰδβεὶησ 
υπάον ἐδ μοδὰ οὗ ρηἱέγ,᾽ ἐμαῦ 8, “τορδγαϊηρ 88 ῬΓΟΡΟΥ ΟὈ͵οοῖδ 
οὗ ρἰἵν.᾽ προ. “" ὈΘΙογ δηά,᾽ ἱτηΡ]}}65 ὕΠπ6 Βροῃὐβηθοῦβιιθ88 οὗ 
ἔπ βυτηραΐδυ, ἰὑ ργϑοϑᾶϑθα δὴν τηοσὶῦ οὐ οἰδίτη οὰ ὕδο ρδατζὲ οἱ 
π6 οὐ͵θοῖβ οὗ ἱΐ. προ. δἰχηοβῦ: [αὖ. ἰγτο. “Οὀμθγοιδὶν 1 
θοβύονθα ΤΥ ΣΤΥ οἱ πιογίδ]β.᾽ τούτου 80. τοῦ ἐν οἴκτῳ 
χέϑεσδαι. ᾿ 
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249. ἐρρνθ. “1 δι γοἀτιορα ἴο ογάοσ,᾽ τιϑῦβρβονῦ ἔσγοπι β8δῃ- 
ἰὴ ψογὰβ ὕο οθγίδίηῃ σγίδμ. ὅὃο εγϑαθ 743 (οὗ Χοσχοβ 
ὑυγίηρ ἴο σΘοηὐχΟ] ἐδ 568) καὶ πόρον μετερρύθμιζε. 

252. ἔχρηζον ἄν. [1 5μουϊὰ Ἀ6 ν͵ἱ᾽βῃίηρ (ἰδ 1 σοῦ ΔῺΥ τ80 
ὙΠ ἸΒΏΣηρ) ὑμδαῦ 1 δὰ ονΟΣ βθϑὴ ὑπῖ5, οἷο. “1 οοὐἹἱὰ ψἱ88} 1 
ΠΟ ΟΣ δὰ δϑϑὴ ἐμῖ8 βίρῃῦ, δῃα βϑοίηρ 1ὖ 118 Τὴν Βθασὺ Ψ1 
ψοθ. 

204, καὶ μήν, δϑδοηΐδβ, οὐ ϑᾶη6. “Τίβ σχὰθ ἴο ἡ θηα8,᾽ οὔο, 
φίλοι ἃΧ6 Ορροβϑα ἴο Ζθαβ. 

Ὡδῦ. μή που; 8 Ποδί αϊϊηρ αποβύξοι ἐσ γἱηρ ταῦμοσ ἔθδσ οἵ 
δ αἰθιττηδίϊνο, ὑμ8η οχρϑούδιϊοι (85 δαὶ τ μή ;) οὗ ἃ πορᾶ- 
{ἰνθ δῆβνγοσ. ΤῈθ ΟΠοσγυβ ἤοδσ ὑμδὺ Ῥγοσηθίμϑοαδ ταυβῦ Ὀ6 Θου- 
οοδὶἑηρ Βοχθ οὗλον οὔϑθηοθ  ΐοι ψου]Ἱὰ δοοουηῦ ἴον ἱ8 ἔϑασίυ 
ὉΠ ἰΒητηθηῦ. ὅ0 ἴῃ ἘΠ Π Βἢ γ7ὁ τσ ῦ Βαν, “1 ΒΌΡΡοΒΘ τοῦ 

ξὰγς ποῦ ἄομθ δηυθῖηρ ΟΥΒΘ ὕμδῃ γουὺ Βανθ ὑο]α τὴ ἢ ἤθη 
ψγ6 ὑμέηῖς ὑμαῦ δβοιηοίμιηρ ΜΌΣΒΘ 888 θη ἄομθ, Ὀαῦ ἀο ποῖ 
Θμοοβα ἴο ἱτυρ}ν ἀἰσοοῦυ δῦ τὸ Ὀΐηκ ὈΥ ὑμθ ἔοστῃ οὗ 186 
αυοϑύϊοῃ. 

2ὅ6. μή. Οἱ. 244. ; 
20]. καί. ὙΥΒαῦ! καί 88 [}θ ἔογοθ ἰδ 88 Ὀϑίοσθ ἱῃύθστο- 

ἐϑῖῖνο νγοσὰβ τίς, ποῦ, οὔο., παρ᾿] γίηρ ἱπογοα ]ῦν. 

268. οὔτε...τε, “8 ποῦ ΟἿΪΥ ΠΟ Ἀ]ΘΑΒΌΤΟ ὕο τὴ9 Ὀαὺ ραΐῃ ἴο 
Ὧ166.᾿ 

271. πόδα. ΤῊΘ Ῥγόνοῦὺ Δ] υἀθᾶ ἴο βϑοσῃὴβ ὕο ἴδνθ Ὀθθῃ “ ἴο 
66» οὔ δ᾿ Β ἴοοῦ ουὖῦ οὗ {86 τηυᾶ.᾽ ΟῇΠοορῆ. θ84 ἔξω κομίζειν 
ὀλεθρίου πηλοῦ πόδα. 

270. ηὐρόμην, “ χαϊποά, 
2760. οὐ μήν τι ἰπἰτοάμποοβ ἃ οογγϑούϊομ οὗ [89 ῥσχϑοθάϊΐηρ 

βἰδίοιηοηῦ, συδιὰβ δρδϊηδῦ ἃ τοῦ ἰμΐοσθηοθ ὑπδῦ τηϊσηῦ ὉΘ 
ἄγανῃ ἔγοϊῃ ἰὗ. ὅ3ηο οὐ μὴν ἀλλά. 

283. ταῦτα, δᾶν. “Τΐβ ὉΠ, ΓΘΙΠΘΙΏΌΘΥ (τοι) 

284, πρὸς ἄλλ. “Τὸ 6808 ἴῃ ἔπγη.᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλ, ἰβ τεραγἀεὰ 
88 Οὴ6 Ὑ|0]6 ψογὰ. 'ἥἴ'ο αὐτὸς αὑτοῦ, αὐτῷ, οο. ΟΣ, 781, 942 
ἐπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ. ϑορὮἢ. 447. 1182 τούς γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πολεμίους. 

298. διαμει . ἀμείβειν ἴῃ δοϊϊνα δηὰ τηϊὰ]ο9 ἷἰ υδοὰ οὗ 
ἔσδυϑὶ]ηρ 1ἢ ὕΠ6 ΒΘΩ586 οἱΐπον οὗ αυἱθίϊηρ ΟΥ̓ ΤοΔο πο ἃ ΡοΪἾδοθ, 
ὑμαὺ ἰ8, σινίηρ οὐ ὑδκίηρ 056 ΟἾδοθ ἱπ Θχοῦϑηρο ἴ0 Ὁ δῃοίῃου. 
διαμεῖψαι ᾿Ασίαν Ἐὐρώπης---ἰο αὐἱὸ Επγορο ἴον Αβίαδ, ὁ. 6.. ἴδκα 
Αβἷδ ἴῃ θχοῆδηρα ἴοσ Εὔσορθ. διά δὰἀάβ ἴχε νον τὰ τὸς 
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Ὀ]ούΐθμοαβ. 80. διαξζι. τέρμα-Ξ- λανὶηρ γεδοῃϑα ἘΟΜΊΡΊΕΤΟΙΥ 1Π6 
Θὰ οὗ ἃ ἰοῦσηοθυ. ΒΥ δὴ ὀχίθηβίοῃ οὗ ὑπὶβ τιδο, ἴῃ σψοζγὰά ͵8 
υϑοὰ τὴ ὁδόν δημὰ βὲιιΐϊανῦ ὑγογὰβ ἴῃ ἴΠ:6 5ΘΏ596 ΒΡ ΪΥ οὗ ἔγδ- 
νοσβίη. ΟὈπΊΡάγο ὑΠ6 080 οἵ ηιμίο ἴῃ [ΘΟ η. 

800. νείμαιμι ἰβ ποῦ οοπάϊυομδὶ, ἴον ὑμδη ἰῦ ψου]ὰ γϑαιΐτθ 
ἄν, Ὀπὺ ἱπαϊτοοῦ ἀθ] ] ογαῦδνο. 1 Ὁ ψοτο αἀϊγοοῦ ὃ ψοῦ]α 6 
6 βυδ᾽ υποῦδνο ; 6.9., τί λέγω; αἰγροῦ, ΤΩΔΥ Ὀθοοτηθ, ΒΘ 
βιαίοα πα ἰγ θοῦ, οὐκ ἔσθ᾽ ὅ,τι λέξαιμι. ΤῺΘ οοπείσο. 08 18 ΧΆΓΟ, 
ὑμ6 νἱνίἃ οοπείγαοίίοι υὐἱ ἢ 80]. οΣὐ ἔπιῦ, ἱπᾶϊο. Ὀοίηρ τηρϑῦ 
ΘΟΙΩΣΩΟΠΙΥ͂ αϑοὰ, “ ΤῺΘ ΡὮΏΓΑΒΘ Βθθσὴβ ὕο ἢδ 6 διΐϑθῃ ἔσο [δ6 
συβύοπι οὗ διγδσαϊηρ ἃ Ἰδυροῦ 5Πᾶγὸ οὗ ἴδ δαβῦ, οὐ ὅπ Ῥγΐζϑθβ 
ΤΆΚΘΩ ἰῃ νγΑΥ, ἕο ὕδμϑ οἰνοῖβ ἱπ Πογοῖο ἐϊπι68."--- Ῥαΐεν. ΟἹ. 
Οδμοϑὶβ χ τ! 834 : 1 ὅδη, ἰχ. 22 10]. 

8060. καί ΘΠ Δ δΙΖαβ σύ. δή ΘΧΡΓΘΕΒΘΒ οοηθτηρῦ. “80 ψὸοΐ 
ἴοο δινθ οοσηθ. 

311], συνασχαλῶν δ ὑπ6 ᾿τηρογίδηῦ ᾿γογὰ Ποζο, δῃὰ δοοουμῃὲβ 
ἴογ ἤ. “δνο γοῦ ΘΟΙΏΘ ὕο βυιηραῦμἱΖθ 85 Ὑ76]} 85 Ἰοοὸῖκ 3᾽ 

329. πρὸς κέντρα, οἴο., νατίαίίοι οὗ ὅθ Ῥγονθυῖδὶ Ὄχργθβ- 
Β'Οη πρὸς κέντρα λακτίζειν δορὰ, ὈΥ͂ τηούδρμου ἔσομι 8 ΔΕΙΤηΔ] 
Κἰοκίηρ ἀραϊπδ ἃ ροδα, οὗ π1ι561688 γοβίβίδποθ ὑπαῦ ΟὨΪΥῪ Ὀγὶπρβ 
Ῥϑίῃ οὐ ὕπα γοβϑίβίθσ. Ἂ4σ. 1024 πρὸς κέντρα μὴ λάκτιζε. 

337. π ί . 418 ἰπῇληῆοίοά,᾽ ἱὔογα “15. τυ ροὰ οἱ 
ὉΡοη.᾿ ἰὐβοά 880 ἴῃ ἃ βοοα Β6186, πλούτου τινὰ δόξαν προσετρί- 
ψατο (ἐκπώματα) τοῖς κεκτημένοις. 

8345. ὁρμώ ,) 86, με. ὁρμ. 8 οἵ οοΌΣΒ6 ιι8δρα τηρέδρΒοΥ- 
ἴσαν. “ΟΠθοκ ποῦ ὕμθ δοῦγβθ οὗ σοῦ μισροθο,, ᾿ἰξογαν 
“ἄγαν τὴθ ποῦ Ὅδοῖκ ἤθη 1 δὰ 7ιβῦ την ς᾽ 

8348, ἐπαινῶ “51 ὉΠΔὴκ γου,᾽ Ὀσὺ ἰδ 18 ἃ οο]ά δηὰ ζοσπδὶ 
ΟΧΡΓοδδίοη οὗ ὑμδηῖκα, ἔοὸσγ ἐπαινῶ ψὰΒ διηρϊογοὰ ἰπ Αἰξϊο 
σοην υβαύοη ἴου “πο, ὕμδηκ γου.᾽ ῬὈχοιηθίμουβ 18 ἱγοῃηΐσδὶ 
Ὀῃγουρβουῦ ἢἷβ οοηνοχβαίίου ἢ} Οοσδπι. 

849, ἄταρ ἱπούοδα οὗ 16 γορΌ Δ τὰ δές “Οπ [πο ομδ μδιηᾶ," 
“ὁ ὕδο οὐμογ." “1 δὰ οὐϊσεά ἴο γοα.. Ὀπί.᾽ 

85]. εἴ τι καί ἱπιρ}168 δοηθ ἀουδέ. “1 580 ὈῸ6 γου 40 ἀδβίσο 
ἴο το ἱ}.᾽ καὶ δοορῃύαδίοβ πονεῖν θέλεις, 

2355. Τὴ6 οοπηθούΐδνυη 8: “1 1] ποῦ ἄγανν οὔπουβ ἰηΐο 
τηϊδίοσίυμθ. ΝΟ! Τὴθ ὑπουρηῦ οὗ τὴν Ὀγούδον᾽ Β βυβογίηρε 
2ογδὶη5 ἐμαὲ." ' 
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8356. Τδο χιουπὐδίη ἰδῇ οΥἱρσίπδ}}ν ἐπεποῦνος, ὍΠ6 την οἵ 
ΑΥ]Δ5 ψὰβ Ῥγοῦ ον 6 Ῥοδκ οἵ Τομοῦθ. [αὐ ὙτὶῦοΥΒ 
μααῚ ΑΥ]ὰ8 ἱὰ Μαυγἰδηΐα, 866 ὅλ6 βοιηΐ- γϑδ]δῦϊα ἀθβοσι ρύΐοη 
Υ ίγΣ, Αεη. ἵν. 246-28]. Τμο οαυϊοβὺ ὑγδάϊζλοη γοργο- 

δου ΐοα, Αὐ]885 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ5 ρυδγαϊδη οὗ ὑμ6 ΡΗἱ]1ὰγ8 ὑπδῦὺ αἱντὰθ 
Βν ἔσγομι θασίῃ!. Ἡοχ. Οά. ἱ. ὅϑ8. ΙμΑῦοῦ τὰ] ΟΡ ΓΟΡΓΤο- 
βοηὐοα Εἶπ 85 δοῦν Βυρρουύζης π 6 Βδδνθῃβ. 

Κιλικίων. Βοοδῦβθ οὗ ὑπ νοϊοδηΐο δγαρύϊουβ Ὁ Ὑΐοὴ 
νϑυΐουβ ρατὺβ οὗ Αβία Μίηου ψοσο αἰβύυγ θα ἱπ δηοϊθηῦ {ὐ7η68. 
ΤΥΎΡΒοΘυΒ ὕμλ6 ᾿αβὺ θοσῃ οἵ δασὺ ἰα ὑπ Ῥοσγβοῃϊδβοδύλοη οὗ ὅπ 6 
ἀοΔΟΪΥ ΡΟΥΘ ΣΒ οὗ οαυύμπαῦαῖκο δὰ νο]οϑηο. 

9602, πᾶσιν ὅς, οἴο. ΤῈΘ Τη55. γοδαϊηρ 18 πᾶσιν ὃς ἀντέστη, 
οὗ νὩ]οἢ {Π6 τοδάϊηρ ἷῃ 6 ὑοχὺ 18 ἃ οογγϑοϊΐζοῃ. Αποῦμογ 
οδιηθηδαύίζοῃ 15 πᾶσι δ᾽ ἀντέστη. ΕὟΥ ὑ818 οὔδηρα οὗ οοῃβύσιο- 
τίου (Σὐχοἀιπούλοη οὗ 8 θυ Ἀυἱποὶρδὶ βοηύθῃοο, ἰηδίοδα οὗ σοη- 
υἰπυδύζου οὗ βυροτγάϊηδὺθ) οἵ, 374. 

869. φρένας, “οαχῦ,᾽ ῬΓΟΡΘΥ͂Υ ργαεοογάΐα. ΟἿ, ἔμηι. 159. 

8970. σθένος, δοουδαίίνο οὗ ρατὺ δϑοοϊοα ὈΥ͂ δούϊοῃ οὗ νϑσΌ. 

374. δέ, τοῦ ΣορΌ αΥΪν ὍὉΠ6 σοπδίγιοίίζουι του]Ἱὰ ἤᾶνο Ὀδθα 
οομὐϊηυθα τὴ ἃ ραγύϊοῖρ]θ. ΟΣ, 862. Ὑ γα ρ]δοοβ ν ]σδα 
ἰδ 6 ὑμ6 τωουμύ (Ά46π. Υἱῖϊ. 416 ξ0].). Βυῦ ΑΘβοῦυ]8 ἢ δ8 
ΤΥρβοθὰβ ἱπβίάθ, δῃὰ ρίδοοα. Ἡδρμδοβῦαβ ου ὕμθ ὕορ ΘΓ 6 
“Ῥγοάποοθβ ὕμοβο σἱῃρὶηρ Ὡοΐδο5 ὙΠΟ ΠᾶνΘ ΠΡΡΠΘΟΒῊΣ δῖ- 
ἰταοϊοἃ ἐμθ δἰΐζοηϊίου οὗ τηοάδγῃ οὔβογνοῦβ, Ζαΐον. Αἢ 
Θγαρύϊΐοη οὗ Αρίμα δὰ ὕδιζοῃῃ ὉΪδοθ ἰυδῦ Ὀοίογο [5 Ὀ]ΔῪ 
ν8 ει θη. 

379. ἀπλάτον, 4 ὙΟΙΥῪ ῬΓΟΔΌΪ6 οοττϑούίύΐϊοῃ οὗ [δ ;η88. 
ἀπλήστον (ἰπ58018.0160) ΟΧΡΓΟΒ865 ὑμ6 ψὶἀοΒργοδα ἀοναβίδϊου 
οδιυβοὰ Ὅγ ἴδ6 ογυρύϊοη, {816 βδύσθδι:ηβ οὗ ὙΏ1οὴ οδηποῦ Ὁ6- 
ΔΡΡγοδοῃβοα. “ὙΥΣὰ 8.6 δβοογοιτηρ ΤῊ 1551165 οὗ ᾿ἷβ βυγρίηρ, 
ἀοβοϊαϊϊηρ βγεβ.᾽ 

382. 86. σώζειν. ΑΑ5 ἴδπου Κηονγοδῦ ΠΟ (ἴο 
ΒδινΘ {μγ86]}).᾽ 

386. νοσούσης. ὁργῆῇς νοσ. ΒΘΘΙῺΒ ἤο Ὀ6 ἃ ΙΩΘΔΏΪΏΡἾ6Ε85 
ΡΒγαβθ. " ΤΙ ὑπ6 βΒθῆ86 οὗ αῃΟοῦ ὀργή οδῃτιοῦ Ὧδ6 βαϊὰ νοσεῖν, 51:66 
1 ἷἰβ ἰῃ ἰίϑοὶ ἃ αἀἴβθαβθ; δια ἴΠ 860186 οὗ ἐφΡΕΥ ΒΘΘΙῺΒ ἴοο 
δια ίσυουβ ἤο πᾶν Ὀδθὴ δθα ἱῃ ἃ βοηύθῃϊουβ νοῦβα,᾽ δαΐσψ. 
ζεούσης ὯΔ8 ὈΘΟῺ Βυρροδύθα. ῬΟΒΒΙΌΙν ψυχῆς Βῃου]ὰ 6 βυῦ- 

. βοιναῦοα ον ὀργῆς. ὃ ΟΟΥῸ [85 ἰγϑηβἰαιθαὰ {Π6 ποθ, Τμδο. ἰἰϊ. 
31, “Αὐαᾳιὶ, Ρτγοτηοῦδοι, ὅθ μοο ὕθμθσθ οχίβοιζτοο. Ἰδοθ Ὄλνεδα 
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ταϊϊουθμι ἰσδοιηᾶάίαθ, Ὀυῦ ἰῦ ἀοθβ ποῦ ἔπσονν ΔῊ ἀοοϊἀοὰ 
Ἰραὶ Ομ ἴδμα γτοδάϊηρ. Τὴ ΔΙΗΡῸΣ τηρδηῦ 5 ἰμδὺ οὗ Ζθυβ 
οΟἸΘΑυΪΥ. 

388. σφυδῶντα δηὰ ἰσχναίνη ἅτ τηθα 08] τηϑύδρμοσθ. ΤῊΘ 
βυϑὺ ΔΡΡΡΑΓΘΟΟΥ 88 τ ἢ [6 ΒδΙΩΘ Τηϑϑηΐηρ ἃ8 σφριγάω, “ ἴο 
Ὀ6 ἔ:}1, νἱροζουθ, οχυρθογαηῦδ.᾽ ΑἿΡΟΥ 8 ἤδγΘ σοργοβθηθα 
88 8. ΠΟΥ δὖὺ ἰΐ8 ποὶρῦ, Ὑν Ιοἢ τηυδὺ ποὺ Ὀ6 χεδποθρά (ἴσχν.) 
ἴοο νἹο]οῦν, Ὀαὺ ὑχοαύθα υνἱδὰ βοούπιηρ δρροαύϊουβ. 

389. ἐν τῷ, οἴο. Τμδ φοβιθδίοῃ οὗ ὅπ δυῦῖοϊθ, 80 88 ἴο 
ΘΟΙΏΡΓΙ86 ὈΟΓᾺ ἱπῆηϊῖνοβ, βου [Π6 τηθδηΐηρ ἴο Ὀδ “ὁ ἴῃ Ὀοΐηρ 
νϑηὔιγοβοῦ6 ΣΡ ἀπ οδαύου,᾽" αΐεψ. Οοθδιυβ βαυβ, " ϑῈ- 

Ι ΔΡΡΡΥΟΔΟΣ Ζθυβ υυἱῦ οδαϊίου : δῦ ΠΑΥΤΩ οδῃ Ὅ6 ἀοῃθ 
ὕπο Τὸ Ὑΐοῃ Ῥτγοχηθύμθυβ ΣΘΡ] 168, “ου Ὑ11}1 1086 γοῦῦ 
Ἰδροῦῦ διὰ ὸ τδοιρηῦ ἃ βἰτηρθΐοη.᾽ ΟοϑδθΒ το]οΐῃβ, 
“ΠΡ οὐ ἰδ ἃ οοτηρίδιηῦ 1 ἀο ποῖ οὐἠθοῦ ἴο; ἰδ ἰδ .η 
εὐνδηΐαρο ἴο 86θῆι ΒΙῺΡ]9 δηα δὲ νν͵βδθ.᾽ “Αγο,᾽ βαγ8 Ἔν, 
τηϑύμθαβ, “ Ὀαῦ, 88 1δ 18, 1 818}} χοῦ ογϑαϊὺ ἔον ΣΟῪ ἴῃ βοπάϊησ 
γου,᾿ μὴ δοκεῖν φρονεῖν δοοογαϊηρ ἴο ἴ86 τορπϊαν ἰαΐοχη, ἐ..; 
ἴῃ οὔ φημι, Β “ἴο Βοοῖὰ ποῦ ἴο ὯὈ6 Ὑ186.᾿ 

396. μὴ γάρ. “Ττιρ, ἔον (1 ἔθαυ) 1οδῇ.᾽ οὗ “ΟΥ̓́ΘΣ ΤΙη6.᾽ 
ϑο ἢεγ8. θ9 τὴν ἐμὴν αἰδῶ, “αν οὗ τη6.ἢ ἴὰ 

405. τᾶς, ἥδ τς οὗ Ἰοοβο γχγοϊαύϊζοῃ οὐ ἱπάδβηϊζθ δομηθο- 
ἄοῃ, σορυϊαυῖὶν υδϑοὰ δἴδοσ ἰηὐου)θούϊουβ φεῦ, οἴο., βροσβάϊο- 
811ν ἴῃ ΟὟΒΟΣ ῬΡὮΓΑΒΘΒ, 6.0., τοῦ κασιγνήτου τί φῇς ; 

406. δακρυσίστακτον. ΟἷὅὨ, 109. 

411. ἀ ν»οἴο. “Τδυβ ἴο ΟἿΕΓ ΡΟΣ (ΠΌΤ ἢ ᾽ ὍΠΘΏ- 
ΥΙΒΗΝ) Ὁ5 τυ] 15. οὐ (ἀδβροῦ!ο) ἰανγβ ἀΐβρίαγα ἢ 6 
δὺς Ων ΘΙΔΌ]Θ οὗ ῬΟΜΟΣ (ΟΥ “ὕθῦρον  ὕὅο ἴμθ 6] θσ 

. τάδε, οορπαῖθ δοσυβαῦΑνο αὔῦοσ κρατύνων, “ ΘΧΟΙοΙδὶ 
818 Ὡποηνἧδ}]6 ανγαγ.᾽ αἰχμή, ΟΥΌΠΟΣΥ “ΒρΘδΥ᾿ 88 ολμίσαι οἱ 
ΥἹΟΌΟΣΥ οὐ, δοοοσάϊηρ ὕο 8 ΔΟΒΟΒΎ ΘΔ Ὧ56 ἔουππὰ Θἰβονῃθζο, 
“δ Ροτ,᾽ " Βρίγὶδ.᾽ 440. 467. 

416. λέλακε, ὑγοβθῃῦ 8βθ6η86, “18 αὐύοσίηρ ἴομθβ οὗ γγοθ.ἢ 

417. δακρυχέι. Α ποτὰ '5 ψδηϊηρ Πογο δηᾶὰ ἰὴ ἷδ ἴδ 
ἱπαογίθα Ὦν οοῃ͵θοΐαγο, Ραῦ ὑ6 Τη88. νΔΙῪ Ὀούνοοῃ στένουσα 
δια στένουσι, δΘῃἃ ομα οαϊΐον δαορίζηρ ὑπ Ἰαύνοσ, δυρχροδὶβ 
θ᾽ ἐσπέριοι ([ 6 Ὑγοβῦθγηι ῬΘΟΌ]Θ 88 ορροβϑὰ ἴο ὅποσοι, 66.) ὕο 
Δ ἐλθ βαρ. 
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Ἴνα, οὗσ., “ἸΩΟΌΤΏ ἔογ ὅδ ρἱογίοα οὗ ἐΐθθ δῃὰ 
Δ Κίη, [δ] ὴρ οὗ ὑμοῖὶσ ὑὐπηθ- ομοα σταμπάθυν.᾿ Τμδ 
Ῥοβιθίοι οὗ ὉΠ δγύϊο]θ βῆονγβ ὑμαῦ μεγαλ. δηἃ ἀρχαιοπ, δΙΘῸ 
Ῥτγοαϊοδῦοα. 

420. ἕἔποικον, οἴο. “ἸΤμοῖν βού ]οὰ ἤοιηθ ἴῃ Αβῖα." ΤΤῈ6 
ῬὮΓ886-- ἐποικοῦσιν ᾿Ασίαν. 

422, Α νοῦ τησϑῦ Ὀ6 ΒΡ] θα ἴο [18 βοηΐθμποα ἴσοσῃ ὑπὸ 
ῬΥΘοϑαϊῃ  ΟΠ68. 

424, μάχας. ΑἸ οχύθηδβίου οὗἨ ὑπ οὐ᾽θουίνο σοιϊνο ὈΥ 
ὙΠΟ Ὴ ἰδ ἰ8 ἀϑδοᾶὰ δἵοσ δα ϊθοῦλννοα ἴο ἀθῆῃθ οὐ ᾿ἐπῖῦ 116 ΔΌΡ]1}- 
οδίϊΐοι οὗ ὑπο δἀ]θοῦινθ. Οἵ. ἀρσένων παίδων ἄπαις, “ ΟὨΣ]α 1655 50 
ἔδυ 88 Τὴ 8]6 ΟὨ] σοι ἃγὸ οοποοσηϑᾶ.᾽ Τ8ὸ Αὐυρυδίδη ροοῦβ 
ἱπιϊταϊεα τπ9 σοπεύγαονίου ἔγθοὶγ. 

4286. ἔσχατον. ΤΠ δουπάϊηρ δὔγθδιη οὗ οοθδῃ ψου]ὰ Ῥ6 
ΓΟΔΟ θα Βοιη 6 76 ἴῃ [8 τοίου, ΝΕ; οὗ ὅθε οἵ Αζοῖ. 

427. ᾿Αραβίας βοοπ8 ἤο Ὀ6 Ὑτοὴρ Ὀομ τη 08}}}7 δὰ 
ζοορτδΡ ον, ὑμπουσ Αταρὶδ ἴῃ δηοϊθηῦ ζΘΟΡΥΘΡΩΥ γγδδ 8 
ΨΟΥῪ νᾶραθ ἴθση. Σαρματᾶν δηᾶ ᾿Αρίας ἔδνα6 ὈδΘὴ Βιισροδίοα, 
[6 Ἰαύϊοσ τηοδηΐηρ Ῥουβῖδ, 88, δρρδγθηῦν, ἱῃὰ Οἠλοορῆ. 418. 
ΤΏ βγϑῦ 50}14}0]6 ἠδ το Ὅ6 ΓΙ ΓΑΙ Ἰοηρποηῃοα ἴῃ ἃ ῬΤΟΡΟΥ 
ὮΒΙΏΘ, ΟΣ κἀρίας ΤΩΔῪ ὉΘ τοδά. 

43]. ἐν, “τιηϑὰ ψἱ. 1116 σμῆὶ ἴῃ [Τ,δῦϊῃ, ΘΟΙΏΣΩΟΙΪΝΥ 
ϑοα οὗ δοοου ΣΟΙ ΘΟ; Ἷβ ; 80 ἐν τόξοις, ἀκοντίοις, οἷο. 

ὀξυπρώροις. Οἱ 116. 
434, ἀδαμαντ. Οἱ. 109. 

487. Α5. ὑπὶ8 ραββαᾶρθ βίδη ἀβ σθένος οὐράνιόν τε πόλον ΒΘΟΙῚΒ 
ἴο Ὀ6 ἘΕΠΟΊΒΟΥα ἴοσ. σθένος οὐρανίου πόλον. Βαυὺ {ὑπδὺ 15 δἰπηοδὶ 
ἱταροβδῖῦ]θ. Το βιιρ]οδὺ οπιθηδδύϊοη βθοὴβ ἴο Ὀ6 ἐὑπδὲ οἵ 
Μτν. Ῥαῖον, ὑπερέχει 1θ ἴδμθ 86η8θ οὗ ἀνέχει, “Βυρρογίβ ἢϊξ 
ΒΘ 85 ἢ6 στΌδη5 Ὀθηθδῦῃ,᾽ οἵο, 

444 χλιδῇ, αὐθαδίᾳ δἀηὰ συννοίᾳ δγ6 811 οἴη μαῦο. “ΤΗϊηϊς 
ποῦ ἜὋΪ ὈΥΪὰΘ ΟΣ 56 1 ὅνν111 ἰζθθρ8 τὴϑ βι]θπῦ. Νὸο ! ᾿ἐἷβ τοβοοζοι 

τίη δὖὺ ΤΥ ποαγὺ.᾿ Ηδ οδηηοῦ Π6ΙΡ Ὀγχοοάϊηρ ονϑῦ ὕδθ 
ΣπἸυδύϊοθ δηὰ ἱηρταύυαο βῆναι ἴο Πΐτη. 

447. Ῥτοιηοίβῃοιβ γγὰβ ὕ6 ΒΒ ϑβοῦ δπα ΘΟΌΠΒΟΙΪΟΥ οὗ Ζϑιιβ 
ἦπι 1.6 ογρδηϊζαύϊοῃ οὗ εἶδ Κἰπῃράοη. ὅὅδο νν. 224 210]. 

458. ΤΗδί ἰδ, 1 ἂο ποῦ σττιιᾶρθ ὕο τηογΐδ]8 ΤΥ διβογίθσο. (τς 
Βοΐτγϊθηαϊηρ ὑπ θη. 



46 ΑΘΒΟΙΨΠ Ῥγυοσαθίμϑουβ Νίπούυβ 

454, ἐξηγούμενος, “ ὈΥ ὙΔΥ οὗ οχρ]αϊηλην," δἴνγαυβ δδι6 5086 
οὗ ἐξηγεῖσθαι. Οἵ, 292. 

4567. τὸν μακρὸν χρ. “Α] ὑπιοὶν ὙΘΔΥΥῪ ἀδυδ,᾿ ᾿ἰΐογα νυ, 
δ το [86 Ἰοπρ (Ὑγϑαγυ) ὑἱτηθ ὑμον δδοὴ ᾿ἱνθα. ἘΕῸΣ ἐμὶ5 
Β6Ώ86 οὗ μακρός σοτρ. ϑορῆ. 7. 1335 τῶν μακρῶν λόγων. 

450. κλύοντεε. Τηθ6 ἀἰδυϊποιίοι Ὀοῦνθθη Ῥἢγβίοδὶ δαὰ 
τηθηΐδὶ Ὠθδυΐηρ '8 ποῦ ΓΘΔΠῪ ἱπηρ]16α ἴῃ ὑπ ὑγοσᾶβ ὑμθιωβοῖνθα, 
θαῦ ἴῃ ὕπο δηὐιυ μούϊολὶ ἀ86 οἵ ὕΏθτη. 

4568. ἔφνρο. “ΤΟΥ ᾿ἱνοὰα ὈΠΪπὰ δηὰ βμδρϑίθαθ ᾿ἶνοβ, 
ὔοσγαν, “ον τϊχϑὰ 811 ὑπΐηρδ δὖ ταμάοιη." 

462. ἦν δ᾽, δέ ὮΘΙΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠὯΒ ἤο πρῶτα μέν ἰη γοἀποῖπρ 
{6 δοοοῃᾶ αϊνίεδίοη οὗ ὕπο βιι ῦ)]ϑού. ὙΤἢ ὑμέτὰ δᾶ ἔουσίῃ ΔΥῸ 
᾿Ἰπἰγοἀποραᾶ Ὦγ καὶ μήν (467) διὰ καί (470). ᾿" 

406. δυσκρίτους. “ἼΤῺ6 τηρδηΐης π88 Ὀδθὰ ὨΔΡΡῚΪ οχ- 
ΡΪαϊηοὰ ὉῪ ΜῈ. Β]ΔΊκοβΊ ον οὐ Ηοτοά. ἱἱ. 4 ἔγοτῃ ἐδθ ἰδέαν 
οὗ αἰδύϊη συ δηϊηρ ὑπ6 ἴσα ἔτοῃ μΒ6 δρραγϑηῦ οὐ [611808] 
δούνίηρ οἱ ἃ βία, οὐίης ἴο ἰΐβ ορβουσγαύίοῃ ὉΥῚ ὅδ6 β 8 
ταγβ,᾽ αίογ. 

4609. μνήμης. ΤἼΘ 1288. Τοδαϊηρ 18 μνήμην θ᾽. 1 815 ἐπ 
γοϊαϊποα τε τηυδὺ δ υϑοὰ, 88 ἰῦ ἔγθαυθηῦν 18, ὕο οουρ]6 ὄννο 
ΧΡΥοββίουβ οὗ ὕμ 9 δβδϑηθ ὑμίην, ἴοσγ συνθέσεις δῃα μνήμην δ1ὰ 
ΟΣ ΔΙΏΪΥ ἱπ ΒΘΏΒ6 ἱπ Δρροδί ίοι ἴο οῃθ δηοῦμονυ. Βιιῦ ἐργάνην 
8 8180 10 δρροβιύίοῃ. ἴο μνήμην, ὙΠῚΟΝ Τηδίζοθ ἐπα 86 οὗ τε 
τ [06 ΤΟΥΤΩΘΥ ὉΠ] ΚΟΙΥ δπὰ ἀκνδαγὰ, Εασύποσ, θ᾽ 5 δα ἀοὰ 
ἴῃ μα Ὀοβῦ τ8. ὈΥῪ 8 ἰδύθσ βαιά. [Ὁ δου] ῬΡΟΟΣΥ ὍΠθ Ὀ6 
γοϊοοῦθα, μνήμην νὶνπουῦ ἰ τνου]ὰ σίνο 8 δὶν βθβῆβθ, νυ ἱἢ ἃ 
ΘοΙησηδ ἰοῦ ἁπάντω. “ΤὴἨὴ6 τ ΓΕ Δὶ τϑοογάϊηρ ῬΟΟΥ 
( ΕἸ ΘΓ [6 γοιλϑι οσΐηρ οὗ 811 ἴῃ ρΒ.᾽, “06 τηῦδθ- οὕ 6 Ὁ 
ΨΟΥΚΟΥ ἡ (ἐ.6., ἴἢ6 του ϊκίηρς Ρόνοῦ ὑμαῦ Ῥγοάποοθα Ἰἰξογαύυχο). 
Βυῦ ἐργάνην ΒΘΟΘΙῺΒ τα αν ν νου νυ πουῦ ἃ ροιϊοῖνο. ὙὨθγοΐογθ 
ῬγΟΌΔΟΪν ἐπ τοδάϊηρ οὗ ἴη6 ἰοχὺ ἰδ τἰσῃῦ. “ὙΤὴ6 Βδμῃάασηδια οὗ 
ἑν 6.88] ΤΩΘΊΟΥΥ, τηοῦμον οὗ 0.6 Πγι1868.᾿ 

47]. ζεύγλαισι σώμασίν θ᾽, ἐ.6., ὈγΟΪΚΘπ ἰπ ἔογ ἀταυρδῦ δηὰ 
τἰάϊησ,. ᾿ 

472. διάδοχοι. “Τῆδῦ ἔπον τιϊρμῦ τοϊονθ τθὰ οὗ [μοὶγν 
᾿ιοανίοσὺ Ἰαδουγθ.᾿ διάδοχος ὈΓΟΡΘΥ͂Υ 8 δΒιιοοθδϑοῦ, ὁ06 Ὑ8οΟ 
Γϑοοῖνοβ 8ὴ οἶοθ ναοαύθα ὈΥ δηούδοσ. 

478. ὑφ᾽ ἄρματ. Αποῦποῦ 186 οὗ ΒΟΥΒΘΒ ἴοΥ ἸἸΧΌΓΥ, ΟΥ ἴου 
4211:199π|9πηΐ δ πα αἸΒΡΙΑΥ δῦ {Π0 χζ81)η68, οἷο. 
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494. κλήδονας. ΑΠΥ δΒουπὰβ ἔγοσῃ Ὑν οι ομθμ8 οοὐἹὰ Ὅσο 
ἄγαν. 

495, ἐνοδίονς, οτΆ6.5 ἔγοση οὈ͵θοίβ σεῦ τηϑῦ οἷ ἃ ἸΟΌΣΠΘΥ. 

σύμβολος (ΡΓΟΡΟΣῚΥ δα ͵οοξῖνο, υπἀογβέδηαϊηρ οἰωνός) ἴα ΠΘΓΟ 
ιϑοα 85 δαυἱϊναϊθηῦ οὗ σύμβολον, δὰ οὈ͵]θοῦ ἢ σοΏνοΥΒ ἃ 
τηθδηΐηρ, 8 ὕοΚοη, ἤΘΓΘ 8. ΟΣΊΘΙ. 

497. δέξιοι. ΤΠ οαϑῦὺ ψ8 ὑπ δυβρίοϊουβ αὐδγίοσ οὗ ὑΠ6 
Βίεν, ὑμπαῦ 8, ὑπ αὐδιίογ οὐ ὕπθ γίσλέ οὗ Ῥϑύβοῃϑ οὔὐβογνη 
ἐπ Νρηῦ οὗ Ὀιγὰβ ἔογῦ διρυταὶ Ῥυγροβοα, ὑμθ Οσϑοῖζα δΊνγα να 
ἰδοὶῃρ ποτὸ]ὶ ἔοσ ὑπαῦ ΡυγΡοΟΒβα. 

εὐωνύμους τε,. ἰΥΥΓΘΘΌΪΑΥΪ ΘΧΡΥΘΕΒΘα ἴου οἵτινές τε ἐυώνυμοί 
εἰσιν. 

490. Α Κηον]οᾶρδ οὗ 811 [988 γγ7ὰ8 ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ ἔοσ ὑΠ 6 ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗ ἰακίηρ δαβρίοθβ. Οἵ. ὅόορῃ. “πέδῳ. 998. 

80]. ἘΟΡΕΘΟΥ ἔγοτῃ ἱηβροούίοη οὗ ὑπ6 ἰηβίἀθϑα οὗ δΕΪΤΊΔ]8, 
οχἰϊδριοῖηι. ΤὃΘ ξανοῦγα Ὁ] ΡΌΘΔΥΒΠΟΟΒ ΔΓῸ ποσὰ Ἰηαϊοδύοα. 
“1 οχρουμάᾶρα (ἔπ 6 ἔανουγδ]6 τηϑδηΐηρ οὗ) ὑΠ6 βιηοοῦῃ ρ]υτη 
ογρϑῃβ, δηῃἃ ψγϑδῦ οΟ]ου ὑθ6 Υ Βῃου]ὰ ἢδνο ἴο πὰ ἔδνοισ υἱῦ 
ὑῃ6 ᾳοάδ, δπὰ ὑπδ ““τηοὐ ]θα δυιηστηοίγυ " [5] οὗ μ81}} δπὰ Ἰ᾿ΐνογ. 
Τη6 δἰ] υβίοη ἴῃ ὑμ6 Ἰαϑὺ 18 ἴο οοσύδἱη Β08 18 ἱῃ [6 ᾿ἰνον, Ὁ 6 
ϑῦδθποσ οὗ νοῦ γὰ8 ἃ Ὀδα οἴμθῃ. 

δ04-50ῆΏ. ΤῊ τέχνη ἀοβογὶ ροὰ ἴῃ 0686 110 68 γγ88 ΠΟΤ 88 
ἐμπυρομαντείαᾳ. Τηΐοτοηοοβ Το γΘ ἀγάνν ἔγουῃ ὕΠ6 ἔοστη, Ὀσὶ δ ῦ- 
685, δηιὶ βυγοηρὺ οὗ [6 Βαπηθ πὶ Ὑν ὈΟἢ ὑπ 6 βδουΐβοὶαὶ ρᾶγβ 
οὗ ὑῃεα νἱοῦη 6 Γ6 Ὀυγχηῦ. ΟΟμραγο ϑορῃ. 4 πέσ. 1006; Ο. Κ. 
9], ἐπ᾽ Ἰσμηνοῦ μαντείᾳ σποδῷ, ΘΤΘ 566 96 Ἐ ποῖ. ΤῈΣ 
ΓΘίογθηοθ δδβυτηθα ὈΥ τηοϑὺ ϑαΟΥΒ ὕο ὕπθ ὑσῖοῖς Ὀγδούβοα οἡ 
Ζοιυβ ὈΥ̓ Ῥτοτηθῦμθιιβ βθθβ ϑαῦγοὶν ουῦ οὗ ΡὈ]Δ66 ὨθΓγο. 

ἐξωμμ. δηὰἃ ἐπάργ. ἃγ6 τηθάϊοδ] το ὕδΡΠΟΥΒ. 

5190. οὐ ταῦτα. “Ιῦ ἰ8 ποῦ ὑπ6 ἀαβυϊην οἱ δοοοϊρ)βηΐϊης 
ἴαῦο, ὑμπαῦ 018 βῃοιυ]Ἱὰ ἴβϑαθ ὑπιι8.᾽ μοῖρα πέπρωται ἷβ Ῥοοῦϊο 
ναγίαὐίοη ἴον Ὁ 6 ἐὨΊΡΘΥΒΟΙΔ] πέπρωται. ΟἿ. Ἡοτγοά ἱ. 9] τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν. Τῦ ΒοοΙη8 Ὀαδϑῦ ἴο ἴδ !κα κρᾶναι 88 ἱπτϑΒ Πἶνο. 
Οἵ. Ολοερῆ. 1064 ποῖ δῆτα κρανεῖ ; πω δδῃ ΒοδτΟΟΪΥν Ὀ6 ᾿οιῃροτδὶ 
Πογο, Ὀαῦ πβοὰ ἴο δι ρἢδϑ1Ζα ὕπο ποραῦνο 88 ἴῃ Επρ. Με. 8368 
μὴ δοκεῖτέ πω Τῆ6 οἤοσιδβ πδ8 τηϑᾶθ ἼῸ τηθῃδΐοῃ οὗ ὑϊπη6. 
Τοὶγ τηϊδβίακο 8 δρουῦδ ὕὉπ6 τ αΉ ΜΟΥ (ταύτῃ) ἰὼ τϊοκ (ὰς 
Δο] νογαποθ ου]ὰ Ὀ6 δοοοιηρ  δηοά. Τὸν ταυοονοὰ. ὅσον ὋΞ 
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οου]Ἱα δ] νοῦ Ὠἰτηβ6 1 Ὁγ ὑῃ8 Βδῖὴθ νυ ἱβάοση ν ΐοῃ μδὰ οπδυϊοά 
᾿ἶμπλ ὕο Ὀϑηϑῆὺ τηογίϑ]8β. Ηδθ στ }] 95 ὑμαῦ ἰδ ἰβ ἀνάγκη (ονοΓ- 
ΤΌ] ης Εδ΄δ) ὑμαὺ 18 ἴο ἀθ] ν Σ ἷπι. 

δὅ2]. ὧδε. “ΤὭθη δηὰ ἔπη ΟὨΪΥῪ ἀο 1 Ὀαρσίῃ ἴο 866 ἀοϊἦνοσ- 
δη06.᾽ Τῃθ Ῥγχγεβοηὺ 8 τηογο ἀοδβοσιρύνθο ἐδ ὑδ6 ἔαξαγθ 
ὑγοῦ ]α μᾶνο ὈΘΘη. 

ὅ22. τέχνη, Ὀγ ψΐο ἴπ6 ΟΠογυβ ὑβοῦσμῦ πὸ στου]Ἱὰ νοσκ 
Ὦ1Β οβοᾶρθ. [Ὁ ψδβ ᾿Αὐββδενραν δυδὶηδὲ ἀνάγκη, ΜὨϊΟΝ ποῖ. Ὁ 
ἢθ ΠΟΥ Ζθυβ οουἹὰ αἰΐον, δπὰ ψ Ώοἢ ὑπουρὰ 10 τοχξυτοα Ὠΐπὶ 
Ἰοηρ ψουϊὰ το ]θαβο εἶτ δὖ 1δϑῦ, 

529. οἱἰακόστ . ᾿Ανάγκη ἴβ τοργεβοηξεᾶ πηᾶθν ἐπ βρτγο 
οὗ ἃ Βῃὶρ οὗ ιο ἢ ὅι6 ΠΟΙ τηδτηθῃ (ὑπαῦ ἷδβ, Ῥογθομ δὶ ΘΧΘΟΌΟΥΒ 
οὗ ὑπ15 ἸΝ δοθββὶγ) δγὸ ὕπο Ῥδσοδα δηᾷ ἴῃ ΕΥ̓ ΠηΥ8. 

δ20. γε. “Ὑε8, ἢ6 οδηοῦ ΘΒ ΔΡ6 ιἷ5 ἀοδίϊηγ.᾽ Ηθ 5 ἴο 
ΟΌΘΥ [86 πηΐϊνοσβδὶ ἰδνν Ὑν πἰ ἢ ΟἹ υἱπηδύθὶΥ σονθσηδ 811 ἰῃΐηρβ. 

ὅ34. ἐκφυγ. ΤῊΘ ρυδτγαϊηρ οὗἨ ὑμῖ5 βθογοῦ 18, δ Ὁ σγϑσθ, ὑ86 
ἢγχδῦ δῦθῃ 10 ΤΥ οδοᾶρθ. Οἱ. 562] διηὰ 178. 

ὅδ0. Α ψογὰ ἱβ ναηϊθα ἤθσθ ὕὅο δ Κα ὅμο 1ΐηθ οογγοβρομὰ 
ἴο ν. δ40. 

δδῦ. φερ᾽, οἷο. 8,466! δοῦν ὑμδη ΚἾ 685 ὙΟῸΥ ἔδδε οὗ Ἰονϑ ! 

δδ8. δέδεται 15 ἱπβογίθα Ὁ οοπ͵θοίαγα ἴο 11] ὑπο γὰρ ἴῃ 
{πὸ τηδῦγο δηἃ Β6Ώ86. 

ὅθ6θ. τὸ διαμῷφ. Ιἰὔογδ!]ν, τὰν Ῥγοβοηὺ δύσαϊῃ δηα ὑδδὲ βίγαϊῃ 
νγῇθη, οἴοα., 85 ἤονγῃ ἴο τη6 [6 γονϑῦβο ([ἢ6 ὁη6 οὗ ἔα οὐιου). 
ΤῺὴ6 νου ἰβ ἴῃ ὑῃ9 ΒΙΏροΪΑΥ Ὀθοδιιδα τε δι ἐπουρῇ ἰδ, δὑγ σον 
Βροδκίηρ, ἰηὐγοάτϊιοοα Δ οὗ ΠΥ δὰ δ] οὔ ἴο προσέπτα οο0-ΟΥΪ ΠαΥΘ]Υ, 
ἷΒ τορι θα 85 ἃ βιιδοσγαϊμδῦθ οοπ)]υηούϊοηςτεἥ, “ΤῈ ἜΡΡΟΣ 
ι δῦ 1 βδδὴς ψἤθη,᾽ οὔθ. ΟὈΙΏΡΑΓΘ ὕμθ 890 οὗ δὲ ἴω 

ὑΐῃ. 
569. ἰότατι. Ἡοχηογῖο νψογά--Ξ ἕνεκα. 
ἐς εἰμ. “ϑίογιῃ-υϑούοα,᾽ Π4]1} Ιἱΐθγαὶ δὰ 88] τηορῖδ- 

ῬΠοσίοαβὶ. 
570. ποινάς. ΤΏδ γοδάϊηρσ οὗ ὑπ Ῥεβὺ τηβ. Οὐποὺβ αν 

ποιναῖς. ὙΠῸ δοουδδύῦϊννο 8 ἴῃ δρροδιθίϊοῃ ἴο [6 δθῆβθ οἵ 
ὀλέκει, “ατῦ ἴου ῬοΥδΐηρ ὕο δίομθ ἔονυ 3 ΟἿ. “Α΄. 224. ἔτλα 
δ᾽ οὖν θυτὴρ γενέσθαι θυγατρὸς...πολέμων ἀρωγάν, "ἴο αἱὰ τῆς 
Ὑ8Υ.᾿ 69 ἃἷδο ν. 632 ἐηψγα. 

578. τις 8 δἰτηοδβῦ υπύγϑηβ] θα ὉΪθ ἢ δΟΠΙΩΡ ἰπαἀοἢηϊδηθεδ, 
7ὲ δαεαἷσ πιγοέογυ δθὰ (Π6Γ6) ΠΟΥΤΌΥ. . «(σ. δ τις ᾿Απόλλων. 
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ὅ79. "Αργον. Ατρυδ παῇ Ὀθοι [1116 ἃ, Ὁ [ο ἴῃ ἢον ἔγοησιοὰ 
σἰαΐθ ὑοϊϊονεβ ὑμαὺ ἢΐβ ἀαελαν 18 8.1} Ῥυγβυΐηρ ΠΟΥ, δο- 
σΟΙΠΡΔΏΥΣΩΣ ΟΥ ᾿ἰἀϑηϊοαὶ Ὑἱῦ ὑπο ρααῆν. [Ιῃ ἴδ6 ἴοντηοῦ 
6886 εἴδωλον... γηγενοῦς δου] ὯὈ6 ὕδίζθη ποῦ 1 δρροβί δου ἴο 
οἷστρος, Ὀπὺ 88 δ ἱποομογθηὺ δχοϊδιηδίϊοη. [ὺ ἷβ ᾿πλροβϑὶθ]8 
ἴο ΒΆ.} Ὑμδῦ γγδβ σϑρζοδϑηὐθα οἱ ὑπ βίδρε ἤϑσαϑ. 

687. Το υμ οὗ ὉΠ σαν σουἹὰ Ὀ6 τοργοβοη θά βοϑιϊηᾶ 
18:0 Βοθῆθ ὉΥ͂ δοῖὴβ ἱπδβέγχγυϊηθηῦ ὕπο δουπμᾶ οὗ ψῃλοἢ 8 {1|τ6 
186 Ρ6η5- Εἶρο, ἤθῆοθ [9 ορὶ ἐμοῦ “ψαχ-ἰαβύθηθα,᾿ ὑπὸ ατ18}1868 
ὁτοβεῖ, διὰ ΟΧΡΥΘ5868 ὑδα ἴον, βιράαιταά, βοιπα οὗ δμι18 ἀγονϑΥ 

ἴῃ, 
502. τί τ ἁμαρτοῦσαν. " ὙΥ̓Βδὺ δἷη ἀϊά᾽ δὺ που δηᾶ ἴῃ Τὴη6 

{8αΐ,᾽ οἵο. 

δ9ὅ. οἱστρηλάτῳ Αα]. οὗ οἷστροςς. ΟἿ, 116. 

6005. πῶς δ᾽ οὐ; ἃ τορι ϊδγ ἔοστῃ οὗ δήσιηδῦνθ ἈΠΕΝΟΥ ἴῃ 
Οτσθοκ. “υἦἵϑα 1 μϑᾶγ. 

610. πόθεν... σύ. σύ ἴ5 εἴηρμαύϊο, "ον οοτηοϑῦ ἐλοῖ ὕο πδιη θ᾽ 
ὁ.6.., “Ὗ Βο τὺ ὕδπου ὑμαῦ ὕπου πουγοδῦ ΤΥ δύοσυ 3 

618. Ἥρας. Α νογὰ 18 ὑππηὴ 8 ἴῃ {Π|6 1158. δηα 15 γαυϊ οι ν 
βαρ! δὰ Ὁγ αἰδογοηῦ οαἀϊΐογβ. ὙΠπαῦ πὰ 9 ἕοχῦ δϑϑῖιβ ἃ 
ῬΥΟΌΔΌΪΘ 88 δγυ. 

621. οἷα. Αἀνονὺ “88. 

624. τί μὴμε. ὙΠ Τη58. δνο τί μὴ χρή, ΤΠ οπημθηαδίϊοῃ 
οὗ ὑπ6 ὕοχῦ Β:ΠΊ ΟΪΥ ΒΌΡΡΙγἱηρ μὲ ἰβ τηοϑῦ Ὡκοὶν σἱσῃῦ, Ὀαὺ 086 
ἱησοηΐίουδ οομ͵δούατο τί μῆχαρ, ἣ ἰΒ νοΥν αὐϊγαοῦδνο. ΤΌ ἢ 186 
τοδαϊηρ οὗ [6 Ταχὺ παθεῖν ταυδὺ ὈΘ ΒῈΡΡ]16α Αὔίοσ χρή. 

832. δίκην. ΟἿ. δ76. 
639. ἀρκῶ 15 υϑοὰ ῬῪΟΥΒΟΏΔΙΪΥ ἴῃ ὑπθ βδη)6 Βθῆδ6 ἃ8 ὕδθ 

ἐπ ρ συ βο 8] ἀρκεῖ. “41 βΒυϊῆοσ,᾽ οἷο. τ “1ὖ 15. βυποϊοηῦ ἴον τὴ 
(ο αν ἀθοϊατοα ἴἤο ὑμθθ ΟἿΪΥ͂ 80 τηοῆ.᾿ σοι 8 Β᾽ ΠΣ ΠΟΥ 
οι δδὶσοά. “1 ἢδνθ ἰο]ὰ 16 δβίογυ οὗ μιν οἴϑῃοθ ἴο οὐῇϑυβ. 
Ι πϑϑά ποῦ γορϑδῦ Ὁ ἴο γου.᾽ 

647. ὧν--ἢ ἃ ἐμοὶ γλυκύ ἐστί σε προκήδεσθαί μου. ἃ Ὀοΐηρ 
οορῃδῖε δοουδβαύννο αὐΐου προκηδ. Βυῦ ὑπΠ6 10 15 ἃ ροοὰ 4.64] ἴο 
ὈῸ βαϊὰ ἔοῦ ὑπ πι|8. ὡς, ἴο ὍΘ υπάδοχβίοοα 45-- ἴο τ ῆΐϊοῦ [ἢ 
86 οὗ τοὶε ἴογ αἷἰβ ΌΥ ροοὰ Οοττηδῃ Ὑγίΐοσα νου] εἴογτὰ ἃ 
ΡΔΓΆ110]. [πῃ ΟὯΘ ραββᾶρδὲ οἵ Βοιηοβίμθηθθ δηὰ ὕνο οἵ "γβίϑϑ 
8:6 Τη58. χίνα ὡς Βιγ Σ] Υῖν πβοᾶ, ὑπουρῃ οαϊΐοτβ μᾶνθ δπιοπαϑᾶ 
ἴΠ6 Ῥαββαρθβ. μασσόνως ἣ 'μοῖί ἰΒ ἀῃούῃογ σοπίθοζοτο. 

Ὁ 



δ0 ΑΘΒΟΏΨΙ Ῥχγογαθύπουβ Ψίποῦύυϑ. 

649. μήπω γε. ᾿ΝΩΑΥ ! ποῦ γοῦ.᾿ ΟἿ. 8. ὁ. ΤΆ. 71. 
θὅ4. πάντως. “Οἱ ΘΥΘΙῪ ρτουπάᾶ, Ὀπὺ δροοΐδ}ν Ὀθοδῦδο. 

κασιγνήταις 80. οὔσαις. (ὑοἿὴ Ἠεδβὶοά. ΤἌεοσ. 337 Ἰηθῦς 
δ᾽ ὩὯκεανῷ ποταμοὺς (οὗ ψ ὨΏΪΟΝ ἢ, ἔδίμον οὗ ἴο, γγχὰβ οὉ6) 
τέκε δινήεντας. 

666. οἴσεσθαι. “Τὸ Ὑὶη ἃ (βυτηραὺμοῦϊο) ὅθδυ,᾽ ταϑῖϑρ ΟΣ 
ἔγοτῃ ἱηϊηρ (φέρεσθαι) ὈΥΪΖΘΒ, οἴο. ' 

657. ἀξίαν, οἴο. “18 νγν6}1-βροηῦ ὑσοῦθ]ο,᾽ ἰὔογα]ν, “ἢ88 
γοῦ}}]86 1υϑὺ ϑαυϊναϊοηῦ (Δ ὯῸ τηοχθ) ὅο ἔδμθ ψαΐπ." ὅο, 
ΘΟΏΨΘΙΒΟΙΥ, ἄξιος ψ ἢ ἃ βγη αν 61} 056 (τιμῆς ΟΥ Θαυϊν] θη) 
18 υϑοὰ οὗ ἐπίηρβ ὑπαῦ ἀγὸ {ΠΥ δαυϊνα]οηῦ ἕο ὑμποὶν Ῥσίοθ, 80, 
“ομθδΡ.᾿ Τη6 ᾿εὔογαὶ τιϑδηΐη οἵ ἄξιος (ἔγοτι ἄγειν “ὕο ἀΥΑῪ 
ἄονιι ἃ 8086 ᾽ 18 σου Υ δ δηοῖηρ. ΕῸΣ [Π6 Ὧ86 οὗ ἄξιος οὗ 8 
ἐν τϑς φρήν δαυϊνα! πῇ οἵ. 0 186 οὗ τοσοῦτος “ΟὨΪΥ Β0 τη! ἢ 
Ξε "80 110{]6. 

66]. χειμῶνα. ΒΥ ὕπο οοτησηος ἰάϊοτα ἰῃ ΟἼΘΟΚ ἔπ δα θ᾽] οΐα 
οὗ ὕπο βυδογάϊπδίύθ οἰδιιθθ δἃῖὸ ἱποϊυάδοα δ5 οὐ᾽ϑθοῖβ ἴῃ [86 
ῬΥΪΠοΙρΑΙ. 

668. πωλεμεύναι. ΤΙοηΐο ἴογτη ἴοσ ούμεναι. 
679. αἰολοστόμους 5 Βυθοτάϊπαῦία ἰῃ 5686 ὕο ἐδθ οὔ ὕγγο 

δα]θούϊνοβ δηὰ ρσίνοβ ὑπ ΥγϑΆϑο ἔου ἴθ. ΤΉΘΥ ὍΣΟ ναρτιθ 
δηα οὔβουῦσθο θϑοδῦβθ ὕΠΕΥ ψ σΘ οοπομοᾶ ἴῃ ἰδησυδρθ οἵ ἝΝ. 
ἱπρ 68. 

084. ἄφετον. “ Οὐπδβοογα θα δηΐτη8}5 υ Β 10 ἢ} ΜΜ6,Θ δ᾽] ονϑὰ ἴο 
ψΔηὰον δὖὺῦ ΠἸΡΟΥΟΥ δηὰ οχϑιρῦ ἔγοϊῃη 811} ψοσκ οσθ οδ]οὰ 
ἄφετα, ἄνετα οΥ ἀνειμένα.᾽ Ῥαῖον. ΤῊΘ ἱπηρ]Ἰοαύϊου ὑμοσϑζοσθ οἵ 
ὑῃ9 ψογὰ ΠΘΣΘ 18 “ ἃ ἀοοτηθα νιοῦύτη.᾽ 

690. χαλινός, ἴογ ὑπ6 τηϑίδρῃου, οορδῖθ “449. 131 στόμιον 
μέγα Τροίας, διὰ δίργα, 573. 

692. κ 10 νγαβ ῬΥΟΡΔΌΪΥ σορσγοβουῦθα οἱ ὑῃ6 βίαρθ 
85 ὃ πιδίαθῃ ιν Ποσμβ. ΤὨἷΒ ψοῦ]α διρροδὺ ὑμ6 ἰγϑδηβῖοσ- 
τηϑίϊοη β οἰ ΘΟ ον ὑπϑαῦχιοδὶ ῬΌΓΡοβοθ.Ό Τὰθ ργδοῦϊοδὶ 
αἰ ποι] οὗ γοργοβθηθης ΠΟΥ 88 δὴ δοῦιδὶ οοὺν ἔοσ 15 ἐμαὺ 
ΒΡΡροβι θοῦ, Α ραβύθροσγά ποίξογ, Ὀουῃαϊηρ οα δηὰ οδὲ [Π6 
βΐαρο, ψου]Ἱὰ Ὀθ ἐοο στούθδβαιιθ. 

695. Κερχνείας, ΔΡΡΑΥΘΏΝΥ δὴ οἱάθσ ἴογιη οὗ ἔδθ ἰδ 
Κεγχεαί, ἃ οἷδοθ Ὀοΐνθθῃ Αὐροὸβ διὰ Τορθα (μοῦ ὕμο Ὀοῦῦοσ 
Κπονι ομ6 οἱ μα Οογϊηὐέδη οοδβϑῦ). ΤὨΘ ῥέος γγ88 ῬΣΟΌΘΟΪ 
8 ΒΌΓΘΘΙ ἰπ ὑπ 6 ποὶρῃουτσμοοᾶ οὗ {86 0]406θ. στῶ ψδ8 ἃ 
2241 5} ΘᾺ ἐδ τοῦ οἱ [89 [πϑολυδ. 



ΝΗ ούθϑ. δ] 

690. ἄκρατος, “ἤοτγ.᾿ Μοίαρβον ἔγοϊω ὑπιηῖχϑα, υπὐύοιηρογθά 
νἶδθ. 

100. γῆν πρὸ γῆς, “ἔτοιῃ ἰαηῃα ἴο ἰδηᾶ.᾽ 11 ΌΘΥΆΙΙΥ “ ΟΥΟΣ 
(δος. οὗ οχύδθιΐξ δέξου ἐλαύν.) Ἰαπᾶ ἰῃ ἔτοηῦ οὗ Ἰδπά.᾽ 

7006. οὕποτ.᾽ Τὸ ποραῦνο ὈΘΙοπρΒ ἴο ὑπ6 ἰμδηϊθνο (868 ἰῃ 
οὔ φημι, εἴα.) ΟἿ, ἕωμηι. 561 τὸν οὔποτ᾽ αὐχοῦντα, “ τη ΜΏΟ 
βοϊὰ ὃ πόνος οουἹὰ Ὁ6.᾽ “1 υδοὰ ὕο διδβῖιγο Ἰυβ ὶΣ ὑμαῦ 
Ὥθνοσ, οὗο.᾽ , 

12. ἀμφήκει ἴπογοδϑοθ 9 νυἱνί ἀμ 685 οὗ ὑδ8 τηϑίδρβοσς ὉΥ 
δῷῳαϊηρ ἃ ἔαταΣ δ ὺ ΘΟΟΘΕΒΟΣΥ οὗ ὕ86 χοαᾶ. ΟΥ μηι. 1δὅ ὄνειδος 
.«.ἔτυψεν δίκαν διφρηλάτου μεσολαβεῖ κέντρῳ᾽ πάρεστι μαστίκτορος 
δαμίου βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 

721. τὸν ἀμφ᾽, οοπάοῃδοα ἴογ ἀμφ᾽ ἑαντῆς τὸν ἑαυτῆς ἄθλον. 
Οἱ, Ολοορῆ. 498 τὸν ἐκ βυθοῦ κλωστῆρα σώζοντες λίνου. 

25. ὡς ἄν. Οὗ. 10. Οἱ ὑμὲ8 ραχὺ οὗ 1ο0᾽8 ἴχανϑὶβ, 866 ν. 738. 
728. νομάδας. Ἠοτοά. ἱν. 46, ΞΡΘδ ΚΒ οὗ δὴ 56:11 ΡΘΟρΪδ 88 

φερέοικοι, ἱπποτοξόται ζώοντες μὴ ἀπ᾽ ἀρότου ἀλλ᾽ ἀπὸ κτηνέων. 

731. πελάζειν. Ἰηδηϊοῖνο ἴον ᾿τρογαίνο. Οὗ. βορὰ. 1. 9 
φάσκειν Μυκήνας τὰς πολυχρυσοὺυς ὁρᾶν. “ ΤῊ 8 ἰάϊοτι ἢ88 ΔΙΎΤΑΥΒ 
8 ἀϊοίαϊοτία), οὕ, δὖ ᾿ἰοδαϑῦ, 8 βοηύθηδίοιβ ὕομο,᾽ «εδὃ. 

731]. πόδας, [6 τηῆ8. Τοδϊηρ 18 γύποδας. ϑοιηθ οαϊύογε 
ῬΣοΐον ὅπ οοσγοούϊοῃ γυζ ἁλιστό»ις, 

733. χειρός. Τηθ σοηΐολνθ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ὉΪδοθ οὐ ἀἰγθοίΐοι, 
ἸΏΟΣΘ ΘΟΙΏΙΏΟΙΪΥ ΟΧρχοββοα τὺ {0 δἰἱὰ οἵ {86 ᾿ρνωαος ἐκ. 
Οὗ. βορὰ. 41|. 78 διὰ 900, οὐ σι ΐο Ῥχοῖ. Φϑ Ὁ βαυβ, “"Τῆθ 
σοηϊῖῦῖναο οαὶ ἀδηοῦθ ὅπ αὐδγύθυ ἔγοσῃ ΘΟ Ὦ δῃ οὈ͵]θοῦ βύγΚ68 
[0.6 Β6Ώ565, ὑμβοιρὰ ὑῃθ ορ]θοὺ 0861} Ὀ6 βύδύϊοπασυ. 

ΑΘΒΟΠΥ] κ᾽ ΒΘΟΡΤΟΡὮΥ, ἐπροι αρι ἀογίνοϑα ἔτγουῃ ὑσδάθσε ὕο ὅπθ 
ΟὙὝθοκ οο]ομΐθβ ποσίῃ οὗ Ευχίῃθ, 15 ΝΟΥῪ ΠΑΖΥ, αῦ 8 ζΘΏΘΓΑΙ 
οΟΥΠ] 6 οὗ ὕ}: 8 ΘΟἾΣΒΘ ἮὮΘ ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ [0 ὕο δῖκθ ὩΔΥ Ὀθ γαϊπογοά, 
536 5 ἴο ἰορᾶνθ ὕπο ἮΝ οβδύθυῃ οσὐ Αργουϊζαγαὶ ον ΐδη8, Βοτηθ- 
ὙΈΏΘΥΘ ἢ ὙΏΟΒΘ ΟΟΌΕΥΤΥ ΟΥἩ ἴῃ [786 ὙΣΙΔΘΥ σορίοηβ δῦονθ ὑμθῖῃ 
Ῥγχοιηοίμϑιβ ἰ8 ομδαϊῃθᾶ, δηᾶ. ὑχανοὶ οαδὺ. Βευΐ 88 βοοῦ 88 886 
ζουοθοϑ ὑῃ6 σουηΐγυ οὗ ὕὅμθ Νοιωηδᾶ βου δηβ, ὑπο ν τ ἢ 
θὰ ΑΘΒΟΠΥ]8 ὈΥΟΡΔΌΪ ἱπο]υὰθ8 811 ὕμ6 ϑαϑύθγῃ δου ίδη8, 
Βὴ6 8. ἴο ὕσγη βου δηα 'θὸρ δίοῃρ ὕμ6 ΒΏογθ οὗ ὅπ Εἰιχὶπθ 
ὉΠῸΪ] 5ῃὴ6 γϑϑοῦθβ ὑῃα ἰβύμηηυβ οοπηοούίδηρ ὅδε ΟἸτητηουΐδη 
(Τυγὶο) ΟΠ υβοιθβο τυὶῦῃ ὅπ τηδ δηθὰ. 6 18 ὕο οὔοββ ὅπ 
ΟἸΘΙΒΟΏΘΒΟ, δηά, δννττηΐηο ὑμ6 ΒΟΒΡΟΥΌΒ, σοϑοὴ Αδαδ. ΤῈ6 
ἑηϊοχιηοάϊαϊο ἀοίδὶϊβ ΒοΟΘΥΟΥ ἃγτο Ῥοιϊοχυ. τονε. 



δ2 ΑΘΒΟΒΨΊ Ῥτγοσηθίδουβ ψιμούαβ. 

ΔΙΟΩσΣ ὅπ βῇοτο οὗ ὑπὸ Εἰυχίηθ, [Ιὸ 18 βαϊὰ ἴο παν ὑδθ 
ΟΠ 65 οἡ ΟΡ ἰού. Βαυῦ ὑμπου Ἰνοᾶὰ βου οἵ {16 Εὐχίηο. 
ΑἾ8ο 8ὴ6 ἐδ ἴο δβοϑῃὰ ὑπὸ Οδυοαβδυβ (τεαγαάθα ΔΡΡΑΓΘΠΟΙΥ 88 ἃ 
8:16 τηουῃὐ) ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΣῚ ὕο ΟΥΟΔΒ ἃ ν]Ἱοϊ οηὺ Υἶνοσ δὖῦ 108 ΒοΌΓΟΘ. 
ΤΊ Εἶν ον Δρρδγθηθν τηϑδηῦ 18 ὕῃ6 ΗΡδηΐ8 (ποάθγῃ Κ Οα Δ"). 
Βαυῦ οὐδ ΥἸΝΟΣ ἀπ τοουηῦ τἸηυϑὺ δ6 Βμ16α ἴ0ΓΥ [0 ὕἤο ΟΥΟΒν 
ὑμθῶι Ὀθΐοχο 5[6 τοδομοὰ ἐμ Τδυσῖο ΟἼΘΣΒΟΙΘΒΘ. 

743. Ὑποιηίβογγα βἰοοά δὖὺ ἔῃ τωουΐῃ οἵ ἐμθ Τμοσζιηοάοι πῃ 
Ῥοπύυβ, Ὀπὺ ἔδι ανγδν ἴγομλ ἥδ σὴν ἀθββι8, 8 Ρ]866 ΣΟ ἢ βιοοά 
πον Β!-γοϑὺ οἱ ὕμ0 Τ γδοῖδῃ ΒΟΒΡΟΣΊΒ Οἢ ἃ ἀδηρθγουβ οοδϑῦ, 
δια ψο86 ἱπμδοὶϊδηΐβ δὰ ὑπὸ τοραϊδίϊοι οὗ Ὀδϑίηρ ππβοστρ- 
Ὁ]οι5 ΘΟ, Ηθηοθ μητρυιὰ νεῶν. Τὴ6 χϊρταῦϊου οὗ ἐξο 
ΑΙηδζΖουϑ ἴγοτῃ ὅθ Οδιιοαδὰβ ὅο ὑδθ γορίουῃ δϑουῦ ὑμθ Ἐδου- 
τηοᾶοῃ ψγ͵Ὃ8 ἃ ΘΟ 0} ὑγδαϊύϊοῃ. ᾿ 

7δ1. ἄρα; --ἂρα οὐ ; ἃ8 ἰγεα ΘΒ ΌΪΥ. 

760. προοιμίοιβ. “ΕῸΥ Ὀοϊΐενα ὑμαῦ ταῦ μου αδὺ πον 
Ὠοδγὰ γοϑοβθβ ποῦ δουϑὴ ὑπθ ρσγοϊαᾶς οὗ ΠΥ δίογγυ. 

706. ἀλλά, Ὀδοδιβ6 οὗ ὑπθ πορδῦνο ᾿ρ]16 ἃ ἴῃ τί δῆτ᾽, οἴο. 
ΤῊ ἰπογγοραῦννο τί ἰβ οομυηυδα ἴῃ [6 βϑοομπὰ βοηΐθῃοθ, τί 
οὐκ ἔρριψα. 6 δοχ' οὗ πιοχηθηύαγυ δούλου 1υδῦ Ῥα5806, ἔσοαποηῦ 
ἴῃ ἀἸδίοσαδ. 

769. ἀπηλλάγην. Οἵ. 158. 

771. φέροις Βμουϊὰ βύγϊοῦν ΡῈ ἱπάϊοαῦῖνθ. ἍἭ ἘΡΕΙ͂ ἃ8 γοῦ 
ἄο γοιυ πψοιυ]ὰ 111 ὈΘΑΓ τὴν [οχύνγο8 1 ὯΠΘΥ οου]ὰ Ὁ ἸΔΗ͂Ι οῃ 
γου.᾽ Ὑδὺ 18 ἱτροβδὶ Ὁ] ἴῃ ῬΥΟΒΘ ἰβ βοιηθυϊτηθβ γοβαγαθα 88᾽ 
ῬΟΒΒΙΌ]Θ 1 Ροσίσγυ. 

773. αὕτη--τὸ θανεῖν, Ὀᾳὰὺ 18 αὐὐταοὺοα ᾿ηῦο ἀρτοοιηθηῦ ΣᾺ 
ἀπαλλαγή. 

779. ὡς, “γοιῖν ΤηΔΥ τϑοοῖνο ἱτπονϊθᾶρσο οὐ ἴδ υηἀογεϊδηδ- 
ἴῃ ὑμδὺ ὑΠ15 15 βο.ι᾽ “ὙΠΟ τηδυ δῦ ἰθδγῃ ὑμαὺ {818 18 θυθῃ δο᾽ 
--ἃ σαυτοῦ ᾽86 οὗ 6 ροιὶοννο Δρβοϊαῖθ. ΤΠ οθοῦ 15 ἴο ὁο;- 
ΥΘΥ͂ ΤΑ ῦΒΟΥ ταΥΒύθυ ΟΠ ΒΥ δαβθηῦ ἴο ἃ οοῃ͵θοΐαγαὶ βὐδὑθιηθηῦ. 
5ο ϑορᾷ. 447. 28] ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασθαι σε χρής, ΟἹ 
ἀπ ι86 οὗ ὡς, οὗ. 46. 

780. τύραννα. ΕῸΣ [86 δαϊ]θοϊδνο .86 οὗ ὑμ18 ψοτζὰ, οἴ. 
δορῃ. Ο. 18, ὅδ88 τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾷν. ὅ0 
δοῦλος ἴον δούλιος. ὥὅορᾷ. Ο. Ο΄. 917. Ττγαοΐ. 58. 

συληθήσεται. (Οἵ. 178. 
75]. Οἵ, 284. 



ΝΗούθϑ. ὅ8 

784. θέορτον. Οἱ. 116. 
785. τί δ᾽ ὅὄντιγ᾽ ; -- τί (διαφέρει) ὅντινα γάμον γαμεῖ, " ψῇηδῦ 

χηϑινουβ ἰῦ, τ δὺ ννϑα]οοῖς Ὁ 

786. ἐξανίσταται. ΟἱἿὮ. 178. 
787. ἣ...γε. “Ὑο8 ! ἔοχ 886.᾽ 

789. πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν. Το τοδάϊηρ οὗ ὅἢ6 Ὀοϑῦ τη8. δηὰ ααἱϊὺθ 
ἐπ 6 1ΠΠ0ζῖ1016.Ύ ἄν ἱτΡ]1905 ἃ. ΒΌΡΡΓοδβθα δροάοβίβ, οὗ ψ Ὁ ο ἢ 
λυθείς 18 ὅδ Ῥγούαδβὶβ.; Ὀπὺ πὸ νοῦ Ῥοίῃηρ οχργοδβϑᾶ ἄν Ὁγϑὸ- 
ὑὐσοαν ἱβ ἃ οοπαϊυοῦδὶ δανοσῦ, δηὰ πλήν ἢδ8 ἐΐβ ΘΟΙΏΤΩΟΣ 
ϑάνθυ 8] 86 οὗ ὁ“ βανβ,᾽ " δχοορῦ.᾿ “ΝΌΟΏΘ, βᾶὺθ 1 Ῥοββίῦ]ν, 
(Ρ6γμ8 05) 1 1 6 τεϊθδβϑᾶ ἔγοτῃ Τῇ Ὁ Ὀοημὰβ.᾽ [ἀύθγαν ὁ ΝΌΣΘ 
ΒΒ0)Θ 1 ΘΟΒα ὑ]ΟΏΔΙΪΥ ΟἹ ΤΩΥ Ὀοΐπρ' Γο]θαβοᾶ, 

790. ἄκοντος. Νοῦ " δραϊπϑδὺ ὕὅδο ψΨ11} οὗ ΖΘυβ᾽᾽ δο σωυοἢ 88 
“αἰνὰ ὉὍ86 ἔογοθα οοπβοηῦ οὗ Ζουβ.᾽ Ηδ νουϊἹὰ πα Ὠϊτηθο] ἢ 
σΟΙΏΡΘ]]16α ὉΥ οἱγουτϊηπύίύϑηοοβ ἴο βοοὶς ὑπ δββιβίδῃοθ οὗ Ῥχο- 
τηϑίμουβ, δηἃ δ8ὸ γὑϑὶ οὐδ ον οοηβοαῦ ὅο ἢ15 ᾿θοσαύϊζοη ὈῪ 
Ηόοτγου]ο8. ἄρχοντος δηὰ εἰπόντος αν ὕδθθῃ βυρροθίθα θγα 
ἰηδοδα οὗ ἄκοντος, θαῦ Π0 δ] ὑθγαύϊοῃ 18. ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

793. τρίτος γε. “68, ὑμο ὑμϊγὰ οὗ [Ὦγ ᾿ἴποασο, θη ὕθῃ 
σΘΏΘΓΑΌΪΟΩΒ ΠΑνΘ ΠΟῪ ρϑϑβοᾶ,᾽ [ἀῦογα!!ν, ὑμὶγὰ ἴῃ γοδροοῦ οὗ 
ἀοβοοαῦ δα ἀοα ἴο ἴθῃ οὐμποὺ ζϑῃθγαύϊοβ, ἑ.6., γοῦν ἀοβοοπάδης 
ἴῃ ὅπ ὑπΊγύθαπ σοπογαύϊοι. 

794. ἔτ΄. Ὑμαῦ ἴθ, “γουγ ᾿ἰδηρτιαρο ἰβ 501}} ΟΥΔΟΌΪΑΡ δηᾶ 
δι σαουβ. 1 ἀο ποῦ υπαἀογβύδπα γοῦ, 

795. καὶ μηδέ. “Α5 γοιῖι οδηποῦ πον Ζοιδ᾽ ἔδῦθ, 8ὸ ποῖὑθμοσ 
8661 ἴο Ιθδγῃ γοὺν οσῃ;, αΐεν. ὶ 

799. ἢ φράσω-Ξεἴτε φράσω. Ἠοιηοτῖο οοηδίγιονίου. 

802. λόγους. “ Βοϊδοῦ ποῦ ΤῺ ὈΓΑΥΘΓ.ἡ Α οοη͵]θούαγα] γοδᾶ- 
ἷηρ 18 λόγου, " ἀἰδαᾶδίῃ ποῦ ὕἤο [611] τη6,᾿ ὑ σϑηϊδῖνα Ὀοΐηρ 
ονοσῃθα ὉΥ ὕὅδ 8Β60η86 οὗ φθονέω οοηΐαϊηδα ἰῃ ἀτιμάσῃς. 80 
ΟΡἢ. Α πέρ. 22. 

806. τὸ μὴ οὐ ΟἿ. 244. οὐ ἰβΒ δὐἀοὰ ἴῃ ΤΘΟὨΒΘαΌΘΠοα οὗ 
πορϑῦϊνο πὶ σονθγηΐηρ οἶδυϑθ. [Ὁ 566 1Ὼ8 ἤορθὶθββ ἴο δὐὐϊθιωηρῦ 
ἴο ΤΘοοοὗ 6 0}18 ρογύιοη οὗ [οβ νδῃπάδυιηρθ τὺ ΔῺΥ ΚΏΟΨῈ 
ϑορταρῶν. ἴπ ἔδοὺῦ Αδθβοῦυ]ὰβ δ᾽πηοδὺ βθοιὴβ ἕο δᾶνα ἔδκθῃ 
σογύδι ἢ ὩΔΙΏ68, ραυΪν γ68] δηα Ῥαγυν Δ ὈΌ]Ου 8, ἔγοση ἐπ 6 σαριιθ 
δοοοπηῦ οὗ ὕγανϑ]]οτβ οὗ ὕπο ὑΐτηθ, δῃᾷ οοπδύγιοθα ἃ βϑορυδρῶν 
οὗ ἷβ οὐσῃ. [Ιο ᾿Ἰοανΐίῃρ ὕπθ Βοβροσιιβ διὰ τον νον, προσὶςς 
ΟγΌβ868. ἃ τοδῦίηρ 8686 ἀμ εἶν τοδόσοθ θὰ. οτεδυα παὰς 



δ4 ΑΘΒΟΙΥΪ Ῥχγοσηθύμϑουβ Ψψιπούμϑ. 

Ῥμοχοϊᾶθβ βοὴ Ηρδοα ρΐδοοβ ἴῃ ὑδθ οχίγοιωθ ψοϑδὺ. Βἢ6 
8668 ΟἹ ΠΕΣ ὙΔΥ, Ὀαυῦ ἀνοϊάβ, [6 ΟΥΥΡΟΒ δῃὰ Ασίνηδδρὶ, τόση 
Ἡοχοάοῦιβ Ὀ]δοθθ ἰὰ ὕπθ ἀμηονσῃ ΟΟΙΠΤΥ δον δογίμὶα, 
ΕΥοΙΏ ὑμοσα 8ὴ6 ῥγοοθοάβ αἀϊγοοῦ ἴο ὕπο Αοίμίορίδη σῖνοῦ 
(Ροββῖ]ν μα ΝΊΡΘΥ) δηα ὑμθηοθ ἴο ὕπο Ν᾽]6 δηὰ Εργρῦ. 

813. δηναιαὶ κόραι. ΤΠ αταΐδο, ἀδυρύοσβ οὗ ῬΒοσουα δὰ 
Οοῖο, ῬγΟΌΔΌΪΥ στηδυΐπθ ἀοὲ [165 δα ῬΟΒΒΙΌΙΥ ᾿ΠΠ ΡΘΥΒΟΠΔΌΙΟΙΩΒ οὗ 
086 ἔοϑιτῃ. τῆν ὝΟΥΘ ὙΕΣΘῃδίγοα ἔσγομῃ ὕμοῖν Ὀσίῃ. Ἡοβὶοα 
Τἤεοσ. 270. 

81. οὔθ᾽ ἥλιος. Αε ᾿ἐνίηρ ἴῃ ὑμ6 οχύσθιηθ νγοδῦ, ὑπ τορίοη 
νὰ Ῥοσγρϑῦυδὶ ρίοοσι, ΟΣ ὑπο δι) δια τοος βδῃ}ς ὈΘΏΘϑίῃ 

6 ΑΥΘΒ. ᾿ 
818. Τόργονες, ΟΥΡΊ ΔΙ] ΟἿΪΥ ομΘ, δὰ στο ἴο Ὀ6 ὮΓΘΘ 

ἴῃ Οηθ οἱ Ηοβιοᾶ, οὗ τόσ ὑπθ τηοϑῦ ἔδηοιβ 58 Μοάυδδ. 
ΤΟΥ τ ΓΟ σἱηρθοά, τ ἢ Βηδἶκο8 ἔοὸσ Βαΐν, δηὰ ρἰγα]οα τὶΐῃ Τἢ6 
ΒΔΙΩΘ ΔΏΪΤΏΔΙ5, 

820. φρούριον ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἮΘΥΘ ΤΩΘΔῺΒ “Βοσιθύιηρ ὕο ὈΘΥΤΔΥΘ 
οὗ᾽ ταῦδοῦ [δι “ ἃ ραυγίβου ᾿ ΒΟ. ἀο0685 ποῦ Βοϑῖὰ ὕο Ὀ6 ἴο [86 
Ροϊῃῦ. “οι ὑμθη 18 ὑμαὺ οὗ θοῦ 1 ψνου]ὰ αν ὕμθο Ὀθ6- 
ΜΑΙΘ. Βυῦ Μν. ΡΔΙΟΥΒ βυρρούίϊοῃ ὑμαὺ φροίμιον ἷΒ τηοαῦ 
ἸΣΚοΙν ὑμο ὑσὰθ γοδάϊῃρ' 15 ΥΘΟΥ ῬΓΟΡΔΘΌΪΘ. 

892. ἀκραγεῖς. Δ ἰδνουγῖΐα Ἰάϊοτῃ οὗ Αϑβοῦν]υθ ὉΥ ψψϊοὮ ἢθ 
8148 δὴ ΟΧρΙ δημίου δαϊθούνθ ἴο ἃ ὈοΪ ἃ τχϑύδρμοσ,. ὅο πνηνὸς 
κύων οὗ ὕπ8 οαρ]6, 1043. 

823. Γρῦπας. ΤῈ οχίϑύθποθ οὗ ὕμπθβθ ἔδθυϊουβ τηομβῦοσγβ 
ΒΟΘΙῺΒ ἴο πᾶνθ δὰ Ῥσγοίυ ἄρα δρῆρὶ ὈοΙονθα πῃ ούθῃ δὲ ἃ 
σοΙ ΡΥ ν ]ν ἰαῦθ ρογίοαὶ (ὑδοβϑῖδϑ διρορ οὔμογβ βρϑδᾶκε οὗ 
ὑθιῃ ἃ8 Τουγ-Τοοὐοὰ Ὀἱγάδ, οἵ ὅδ 51Ζθ οὗ ἃ ψγοἹἕ, σεῦ ὑπο Ιορβ 
διὰ ἰδ]οηβ οὗ ἃ Ἰΐοη, ὑμοῖν Ὀοάϊοα οονοσϑὰ σψιΐῃ ὈΪΔοΙς ἔοαύμουε 
δχοορῦ οὐ ὕπο Ὀγοδαδὺ ὙΏΘσΘ ἔθου δ΄ χοᾶ. ὙΠῸΥ 8ΓΘ ΣΘΡτο- 
βοηὐθά δὲ συδτάΐησρ ἴ09 “ο]Ϊὰ δηὰ οὐμοσ ἐὑγθδϑυγεβ οὗ ἐπθ 
οοαμῖτγ. ῬῬαυβδηίδβ, αυούϊρ Ατἰβύβδϑ βᾶυ8, ὑμῈῪ δὰ στόμα 
ἀετοῦ, ΜὨϊοΝ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟΧρ]δῖηϑθ ὀξυστόμους ὮΘγΘ. ΟὈΠΡΑΓΘ 
ἩΗοτοά, 11. 116. ἱν. 18. 

824. ΤῊΘ οπο-ουϑᾶ Ασἰπηδβρὶ ἃγθ τηθπίϊοηϑα ὃν Ἠοσγοᾶ. ἴῃ 
σοππρούϊζοη 1 ἐν οὐ ῆμη, 1.5. Αοοογχάϊηρ ὕο πἴπη [86 Ὡδιὴθ 
ταοδηῦ “ οῃ6- ουϑᾶ ᾿ ἔγοϊω ὕνγο δογύμίδη οσάβ. 

827. φῦλον, ἰῃ Ἰοοθο δρροβιυΐομ ὕο γῆν. οἵ δρτθθβ τὶ [86 
3629 οἵ φῦλον. 

σύ, Οὐ 67. 



Νοῦθϑ. δὅ 

828. πηγαῖς. “ῬΥΟΡΔΌΪΝ ἴδ6 ἰδιιθὰ ἐουηΐαὶη οὗ ἐδ6 βιῃ 
ὭΘΔΣ ὑἢ 6 ὕθιηρ]6 οὗ ΨΌΡΙῦΘΣ Ατὐητηοη,᾽ αίον. 

830. καταβασμόν. “ΤΏ Οδἰαθαΐητηιβ ΟΣ ἀθβοθηὺ ἰηΐο {ῃ6 
Δ] ον οὗ ὅη6 ΝΙΙ6 ἔγοτα [ῦ γα8 8 ἤοῦθ οοῃίουπιϊςα τι [ἢ 6 
οδίδγδοϊβ οὗ ὕπο Ν1]6. ὙΠ ἀρβοθηῦ οὗ ἴημα Ἰαὐὔοι ἔγοιῃ [ἢ 
ΒΥὈΙ]ΐη6 τηουηΐδίηβ 18 ῬΌΓΘΙΥ τηγύῃϊοαὶ, ΠΟΥ ἰβ 1ῦ ΘΑΘΥ ὕο Β8Υ͂ 
ννδδῦ τηουπηΐδῖηβ ΘΟ] ἤδνα ρίνθῃ σἶβθ ἤο ὅδ πούϊοῃ,᾽ Δαΐεν. 

8460. ὄχλον, “Ρυ}} ᾿ οΥ “ Ὀυγάθη,᾽ ἃ βογὺ οὗ τη α]6 186 οὗ ἔμ8 
νοτγαὰ Ὀούνθϑῃ “ ὑμσοηρ ᾽ δα “ ὕγοι}]6.᾽ Ηδ ΠΙΘΔΠΒ “ ἃ ΠΌΠΩΌΘΥ 
οὗ νοσβ τυ ῖ61χ. ψου]αὰ 6 ΟὨΪΥ ὑσχου Ὀ]θβοιηθ δηὰ οὗ 0 τ|86.᾿ 

848. δάπεδα. Τ]6 τοδάϊηρ οὗ ὕῃθ τ88. Βιιΐῦ δ8 ἐμ ἢγβῇ 
ΒΥ]1Δ0]6 18 υϑιιδ }Π} βμοτῦ, δὴν δα ἰῦοΥΒ ΡΥΟΟΓ γάπεδα, 016 γῆς 
πέδα. 

849. αἰπύνωτον. Ὠοάοῃϑδ δἰοοα οἱ 6 τἱάρε οἵ ΤΟΙΊΔΙΒ. 
ΤἼΘ ΓΟΒΡΟΙΒ65 Ὑ6ΓΘ σίνθῃ ἔγοπη 810 δὲ ὈΥ ὅ:6 γυβΌ] ηρ οὗ ὑ86 
Ιθᾶνοϑβ ἱῃθογργούθα ὃν ὑμθ ρῥγίοβίβ. Οἱ. ϑόρῆ. 17᾽γαηῆ. 1168 
πρὸς τῆς πατρῴας καὶ πολυγλώσσονυ δρυός. 

864, Τα 1ἰηὴ6 8 ὈΣΤΟΌΔΌΪΥ δὴ ἱπίαγροϊαϊίοη. [Τὺ 18 ΝΟΥῪ 
ἀυδίουβ ψἈϑῦμου ὑπ ογδϑὶβ ἔσεσθαι εἰ 1Β ῬΟΒΒΙ0]6 ἴῃ ὑσχαροάν. 
ΤῊο ἢνθῦ ὕνψο ψόοσαὰβ ἃΥγ6 αὐΐοχὶν ἴδτηθ δὰ ὑπ γοϑῦ οὗ ὑῃ6 11Π6 
ἰηὐογσαρίδβ [6 86 η86 Ί ἢ ὯΟ δάθαιδῦθ σγθάβοι. 

8686. κόλπον Ῥέαθ. Τῇ Αἀγίαϊϊο οὐ Ἰοηΐϊδῃ βθοᾶ. ϑἢθ 
ἔσαν] θα ἔγοιη θοάομδ πογύμ- σοῦ ἤο ὑῃθ βθ8, ὕμϑοῃ ὕσουἢ 
ΠΙντΐδ, ϑοῦοββ Ἡδϑθπ8, δα 80 ἰηῦο δου δ. 

857. παλιμπλ. Τηδῦ 18 Ῥδοῖὶς ἔγοπι ὕῃ6 868, ᾿ηἰδπα ἀραΐη, 
χειμάζει. ΤῊΘ ῥγεβοηῦ, Ὀθοϑιβθ ἴο νγὰϑ 5011} ὑσανο]ἕηρ. ΕὉΤ 

[6 ψνογχά, οἵ, δ74.. : 

860. πορείας, ὑμπδαὺ 15, ἐο ὕπο Ιομΐδη ὅθ. 
864. ἐς ταὐτὸν. “ΤΏ ἰΥϑοῖκς γορδὶ πἴηρ' οὗ ΤΥ [ΟΥΤΩΘΥ ἩΟΣᾶβ.᾽ 

3. πάλαι 18 ἃ τοϊαύνο νογά, δῃαὰ τὺ Ὀ6 υδβροᾶ ἴῃ οοτίδίη ΟἱΓ- 
οὐμηδίδηοσβ οὗ ννμαῦ ἰβ8. ΔΌΒΟΙ ΘΙΥ ΟἾ]Υ ἃ βῃογὺ ἴαρβα οἵ Ὁ τηθ. 
σε δόρ. 1. 676, ψβοσγθ ἐμ '86 18 δοοοιπίθα ἴοῦ ὈγῪ ἤδ6 1πὰ- 
Ρδύϊθῃοθ οὗ ὅμο ραδάδψοριδ. 

8θῦ. ἐσχάτη χθονός. Εχρ]δϊηοἃ ὈΥ ποχὺ 11πΠ6. ΟἝποῦαβ 
οὐ" (Ἰδῆοριβ νὰβ εἰζπδοαὰ δρουΐ 1 11]68 οαβὺ οὗ ΑἸθχαπαάγίδ 
δῦ ἢπ τηουτ οὗ ἐπ (δπορῖο ὑσϑηοὶ οὗ 6 ΝΙ]6. 

ἔστιν, ἃ ἔανουγίῦο ορὶς δηὰ ὑγαρὶς ἔογστη οὗ ἰπἰτοάποῖηρ ὑπ6 
Β6ΘΏΘ Οὗ δβοιὴβ δούΐοῃ. Οὗ. Ῥοσβδθ, 449 νῆσός τὰκ ἔστι. «ΧΕ. 
βορἢ. Ττγαοῖΐ. 237. 



506 ΔΟΒΟΒΨ] Ῥεοσηθύμουβ Νὶπμοῦμβ. 

867. τίθησιν. Οἱ. 178. 
869. γεννημάτων -- τρόπου γεννησέως. 

876. λελειμμέναι, οὔθ. “Νοῦ ἔαν Ῥομὶμα.᾽ ΤὨῊΘ τὰ Ἵ 
ἢδνθ ἴγεθὴ ἰοὺ ᾿ δοαυγο8 ργθβθηῦ Β6η66 “1 δῖὴ ἀϊβίδποθα.᾽ Τἢθ6 
δοιϊῦνο 18 οοτηραγαύϊνο. 

878. φθόνον ἕξει -- φθονήσει. 
879. δέξεται, 56. αὐτὰς. δαμέντων, 86. ἀνεψιῶν. ΑΘΒΟΌΥΪυ5 

ἷβ ἑοῃὰ οὗ υδίηρ ροηϊθνο δοβοϊαΐθ οὗ γμαχύϊο ῃ]θ σἱδουΐ 
Βυδδίμηδινα, Θβρθοΐδ ἢν θγθ ὑπα δούϊου ἰβ σαρὶὰ, 8. Ἂς. Τῇ. 
4δδ ἕφριξα δινήσαντος. | 

θηλυκτόνῳ. (ΟἿ. 109. 
887. κλύειν. “Τὸ Ὀδ οΔ]]6(1,᾽ 885 οἔίθῃ. 

890. γε μήν -- 8ειἰ ἑαηῖρη, ἈδΔΒ ὮΘΥΘ ΥΓΟΒΌΙΩΡΟΥΘ ἔογοθ. 

894, ὅπως᾽ δὲ χἄπη. “ΤῺΘ ΔΉΠΟΥ δηα ὕμθ ψᾶγ.᾽ ΤῈΘ 
τορϑυϊθίοι οὗ Ῥγδοῦ Δ} Βυμοηγτηοιβ γογὰβ 8.8 ΘΙ ΡΠ δϑβὶβ. 

898. ἄρδις ἄπυρος.ς “ΤΏΘ ροϊπῦ ποὺ ἴογροὰ τ ἢγο;,᾽ ἑ.ς., 
ὕο σϑα ν Β βύϊηρσ. ΟἿ, 822. 

904. θολεροί, ἸἰύεγΑ }]γ, “ταν, “τυγ ἱα. ΤῆΘ τρϑίαρΒοΥ 
18 ἔγοζη ἃ ὑυυ ἱα σῖνοῦ τηθούϊηρ 86 Βθ68. , 

907. ἐβάστασε, " νεϊρμαά, 
909. ὡς, οἴο. τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα, δϑβοτὶ ροἃ ἴο Ῥὲξίαουβ. 

917. ἀστεργάνορα. «Νοὺ “ Βῃγ κί ρ ἔγότη ᾽ ΟΥ̓ “ἱπηραύϊοηῦ οὗ 
τλδυτίαρο,᾽, Ὀαὺῦ “μαύρ Ποὺ ψοοογ.᾿ Ὁ μδῦ ὕπ ΟΒοσιβ ὑμτη 5 
50 ΘΥΥΊΡ]6 ἴῃ 1ΟΒ οοπαϊδίοῃ 8 ὑπαῦ 8Π6 18 Ῥοσβοουϊοα ὮὈΥ͂ 
Ηδρδτα Ὀθοδυβθ οὗ Ζειβ᾽ ἰονε, ὙΒοἢ ἢδ8 Ὀθθῃ ἰογοθά πΡοὰ 
ἢθγ. [10 15 086 61] οὗ Ἀπδαῦδ) Ἰονο. 

918. μέγα, οογγοούϊοι οὗ ὑπ τη88. με γάμῳ. 

920, ὅτεμέν. ΤΊιΘ οΠ6 οὗ δ τΔΥ οογγθούϊοῃβ οὗ 8 Ιη88. 
δ᾽ ὅτι μεν. “Τὸ Τὴη6 τηδιτίδρα ὙΠ θη ἰῦ ἰβ 10.061 88 Ὡ0 ἔϑασζε, 
διὰ 1 ἀγοδι ὃ ποῦ. Βιιϊῦ ὩΘΟΥΘΡ ΤΑῚ ὕὅδῃα Ἰονθ οὗ οὔθ οὗ 1} 
βουδσοῖρι) ροᾶβ ἰοοὶς οὐ τὴ ψτῦῃ ζδ᾽α] (Ἰἰὕοσα]ν, μον [4]6) 
μἰδιοθ. ὅμμα, νἱούπτοβαυπα δυθεῦ πὖϑ ἴον ὑπο βύσ οἱ γ οορηδῦθ 
δέργμα. 

924, ἀπόλεμος, τοίοττίησ ὕο ἄφυκτον. “ΤῊΪΒ (γοϑβίδηιοθ ἴο 
ἃ οά) ἰβΒ υπηδίυσγαϊ (σα ὑζδη Ὠπηὴ8η) ψαγῖδσο᾽ ἘΠ6 
σθηθναὶ οβθοῦ οὗ ὑπθβ6 οχυχηοσα '8Β ἤο σοργοβοηῦ βοιῃθυἷηρ δὲ 
7) ΒΟΙῚΘ ΜΆΝ ΘΟὨΓΑΙΤΎ ὕο πδῦμιτθ, ἈΠΟΒΔΏΙΥ, 6.9., μήτηρ ἀμήτωρ, 

»“ὅωφγ ἄνυαφόος, ἄδωρα δῶρα. 
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ἄπορα, ΔΡΡΑΥΘΏΝΥ δὴ οὐ͵]εθοῦ αἴνον {9 νϑυῦδ] δαάϊ͵ϑοῖξνο 
πόριμοςς. 80. χοὰς πρόπομτπος, Ο)οερὴ. 2], ἀμ μῆχαρ οὔριος, 7ἀ. 
149, ἃπὰ ἰῃ βΒοιηθ ἴεν ΟἾΠΟΥ Ῥδϑβαζεβ; Ὀυΐ ἰῦ 18 ἃ αὐυοδβύίοῃ 
ὙΠΟΥΠΟΣ ἱῃ ΔῺΥ οὗ ὕμπϑοηι ὕπο οοπδύγιοί οι 15 Ὀογοπὰ δοιιὺ, 
ΒΟΙῺΘ ὈΘΐηρ ΘΧΡ]ΟΔΌ]6 οὐποῦνδβα, δηα ἴῃ οὐμοσθ ὑμθ σοδαϊηρ 
μοΐῃρ ἀοιυδίξι!. 

ἄπ. πόρ. 18 8180 8 ΟΧΥΙΏΟΣΟΩΏ. ΤὮΘ ΒΘ6ΩΒ6 Ὁδοχζοΐοσο ου]Ἱὰ 
Β66 1 ἴο ὍΘ, “ϑοοαΓθθα ΤΏΘΔΒ ὅο Ὑἱπ ἀθδραΐν. 

928. καίπερ. “ Εοτ 8ἃ]] μιἷβ 86]1-ν11]1ο ῥγίάβ. 

φρονέω-- “ἴοὁ αν ὑπουρῃῦ ΟΥ ἴθοὶἑηρ,᾿ Ὀπὺ οὗΐδῃ (85 ἴῃ 
Βιυρδίδηδινο φρόνημα) τῖδμ ὑπὸ ἐπιρ]]οδύζοι οὗ ϑροϊδβῦϊο ἔθϑ] την, 
ἣ μήν. Οἱ 174. 
929. οἷον. ϑύγ οὐ, ἱπ ἃ ΑΥ οΟΥτοβροπάϊηρ (οὗὨ ἔδ:6 βδῖηθ 

Ὠδύστο 858) ἴο ὕπο σωδυσγίδασο, οἷο. ἘΓΟΒΕΥ οἷον (8.8 τοιοῦτος 
τηϊσῃῦ 4180) γῖνοβ [πο οδδο οὗ ἴΠ6 Ὠππιϊ]αύίοη. Ηΐζου. Οὐνϑ88. 
ἱϊ. 239 νῦν δ᾽ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι οἷον (Ξε ὅτι οὕτως) ἅπαντες 
ἦσθ᾽ ἄνεω. 

931. ἄιστον, Ῥτο]ορύϊο, “ ἴο πούδιηρτιθαβ.᾽ 
939. τὸ μὴ οὐὔ. Οἱ. 806. 
941. τοῖον, ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΥΥ : 80 οὕτως τοιοῦτος. Οἱ. ϑορδ, 4419. 

9] 6 ὁ κλεινὸς Λιας ἀπελωβήθη. τοιαῦτ᾽ ἃν ἴδοις... σφάγια, οἴο. 

942, ἐπ᾽ αὐτός. ΟἹ. 284. 
9456. νόσον. ἴὐβοᾶ δἰτηοεῦ δά ͵ϑουζνϑυ ἴο ἀθβοσῖρθ οοπογοῦθ 

ἐπΐηρβ ΟΥ ῬΘΥΒΟΏΒ, 48 [Δὐηβ 1850 ρεδίϊε, οσαἰαηιίαϑ. ϑοΡΆἘ. 
Απίϊσ. 419 μύσαντες εὔχομεν θείαν νόσον, οὗ 8, Υἱο]οιῦ πο ΥΊΩ, 
ΤῊ Ἀδ]θῖ} βθδ- ῬονσοΣ ὑμαῦ Βα ]ζοβ ὑμ6 Θασί.᾽ 

947. πρὸς. ΟἿ. 5. ς. Τῇ. 198 νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς 
κύματι. 

949. σύ νἱἢ χρήζεις. “Ὑαῦ ὕμου ἀοδίγοδῦ (Βου]α ἰγ6ῖ41}} 
1). “Τὰ Φοστοσβ ὕδου ἀοδὺ Ὀοὰθ δραϊηβὺ Ζοιβ οχίϑὺ Ὀθΐ 
ἴῃ ὑδγ 188. 

θήν, δῃ ορὶς Ῥϑχίϊ6]9 -Ξ- δή. 
θὅ6. δ᾽ οὖν. ΤΠ 5ρθ018] ἴοτοο οἵ ὑπιΐ οοση ἰδίου ἱβ 

αἰδιηϊβεῖνα, τ μοῦμποσ αἰβιηϊβδίηρ ὕη6 βυρ]θοῦ οὗ ἃ αἱ ἴοι, 
40) ὑδαὺ 88 ἰδ δύ, ΟΥ υϑοὰ υὲῦ ἱτηρογαῦδννοβ, θα ὑμ9 
ΒΡΟΔΪΚΚΟΣΥ γοβίρτιϑ Ὠἰτηβ6} ἢ ἘΡΡΤΟΥ ἢ} ἀοῆδηοθ) ἴο βοπιθ- 
ἑηϊησ ἐμόν ῖθ “Ὑ1μοὐ ἰὺ Ὧθ6, 1 οδγθ ποῦ.᾽ 

967. ᾿Αδραστείαν. Δποΐποῦ Ὡδηθ οὗ Νειδοδλβ πὶ τδνι- 
βοηϊβοδίίου οὗ ὑμ6 τοάἀγοββίῃς σᾶ οἱ ὅλο ψοὰβ. τ νὰ ὐὐλθν 

, 
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ΟΣΩΒ, ΠΟΥ ΔΉΡΟΥ δὖὺ ΘΧΟΘΒΒ, ΘΧΟΘΒΘ ἴῃ ΨΟΣΩΒ, ΣΟ ἴδ 
ΒΡΟΔΚΟΥ ΒρΟδ ΚΒ πλείον᾽ ἢ καθ᾽ ἑαυτόν, διηοηρ οὔμαον ζουτηβ οὗ 1. 
ΠἼοβο ῆο ἀο οδοίβδῃηοο ἴο Αὐἀγαβῦθρα, ὑῃογοΐοτθ, δύο ῆοβϑ 
ΠΟ δνοϊὰ δχοϑᾶβ ἴῃ ὑμποιριῦ, ἀθθα, ΟΥἹΎ Οσβ, θβρθοῖδ! ν [ἢ 6 
ἰλδὺύ. ῬΡ]δαῖο, 4, 90. 46ὅ]Α προσκυνῶ δὲ τὴν ᾿Αδράστειαν, ὦ 
Γλαυκων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν. 

958. ἀεί τηᾶὰν αὐδ]}ν θῶπτε ΟΥ τὸν κρατοῦντα. Τῃ 6 Ἰδεῦου 
ο886 1Ὁ τ " ἴογΣ ὕμο ὑϊπηθ Ὀδίηρ,᾽ 85 ἔγθατι  ὉΥ 1ῃ Βιι ἢ ῬὮΓΔΒΘ6Β. 

99. μηδέν ΒορΙηδ ἴο Ὀ6 8. 0860 ῬΔΓᾺ1]161] ἴο ὑπδῦ τηϑηξὶοηθά 
ν. 44, ἀμὰ ἴο Ὀθ6 Θχρ δϊηθα ἴῃ {8 Βδ}6 νᾶ Υ. 

964. πάντως. “Βογοπά ἃ ἀουδύ.᾽ 

905. πικρῶς. Α πιοάθ οὗ Ββιιρευ]ϊαῦνο οοτητηοι ἴῃ ὥϑυξιϊο 
Ἰδηρσιδρθοβ, Ὀιδ ποῦ οοΙΙΏΟη ἴῃ ἀτγθοῖς.Ό ἨΟΤΔΘΣΥ 1868 1, 4.0., 
οἰόθεν οἷος, αἰνόθεν αἰνῶθΌ Αὐοδοῆ. ἰῃ ὑπο ογβδαθὸ Ἦδ8 τοῦς 
ὑπερπόλλους ἄγαν, δπὰ ἴῃ ὑμ18 Ὀἷαγ, 336, ἀκριβῶς περισσόφρων. 

970. ἀλλ, “Βαΐύ ἴῃ οχϑδοῦ δηὰ [Ὁ]}] ἀϑίδι!,᾽ ᾿ὔθυδ]γ, “ ἀ6- 
οἶδα ουαὖῦ ΘΔ} δβϑοὺ οὗ ὑῃΐηρβ 1[861}.᾽ 

971. διπλᾶς. ΤῊΪΐΒ ΤὴΔΥῪ ὈῸ ἴδίκθη ᾿ἰὔογα ν, ὁ Οδυδθ πὴθ ποῦ" 
ἀου]6 Ἰουσηου.ἡ ὙΤμδῦ 18, “)ο ποῦ ΟὈΪ],6 τωθ, ὈΥ τοξυδίην 
Ὀἰδὶῃ δΔΏΒΥΟΣ, ἤο ρῸ δος ἴο Ζθοὺβ διηᾶὰ γοΐυσῃ ἴο γου.᾽ Οὐ, 
Ἰϑ ρου 0411 γ, “ Ἰτὴροβθ ποῦ ο πὶθ ἀοι Ὁ ]6 ὑγαγβ (οὗ Βρθθοὶ).᾽ 
ΤΙηδῦ 18, “ Μδῖζθ σηϑ ΠΟ διῃθίριουῦβ ΔΗΒΊΘΙΒ.᾽ἢ 

973. τοῖς τοιοῦτοι. Μαβου]ϊηθξ:τοῖς μὴ πειθομένοις. 

976. ὧς. “ΕοΥ 8 βοσνδηῦ οὗ 86 σοἄβ.᾽ (ΟἿ. 460. 
976. νέοι νέον. Τὴ τορούζὑϊου ἰηὐθηβιῆοθα ὑπ6 ἐμπουρηῖ. 

δο ἄκουσαν ἄκων, 689, ὙΘΥῪ ΟΟΠΙΠΟΙ ἱπ ὧῃθ ὑγαροάϊδηβ ψἢο 
γθ͵]οῖοα ἱῃ τουῃαθα ἔμ] η688 οὗ ΘΧρυθββίοῃ. 

978. δισσούς. 8. ὕτγτδμπιβ δηα ΟΥΟμΒ. 
980. μή τι, “Τῇου ἀοβῦ ποῦ ὑμὶπεκ ὑμδὺ 1, οἴο. Ὁ 
982. ἐλλεπω. ῬΥ͵ΟΒΟ ἔοστη ἷ8 δεῖ ΟΥ δέω. ΕἾ] ὈὮΏΓΘΑΘ 

νου] Ὀ6 πολλοῦ οὐο. ἐλλείπω ταρβεῖν. “ΑΒ γορᾶγαθ ἔραγίηρ, 1 
Ἰδοῖς τηυοῖ, αύθ, δὰ ἱπάθεα ὕμπθ ψγ019, ὁ.6., 16 ψῆο]6 οὗ 
νυ αῦ Βμου]ὰ τηδῖζθ τη ἔθδυ.᾽ " ΕᾺΥ ἔσοσα 1ῦ, δ, πὸ Μ᾽ 3. α. 
71)ι. 1027. 

989. οἶμαι. 11 {Π͵680 ᾿ΐπθ8 ἀ΄ὸ σὶρ η Υ δβουὶ θα, 85. 110. θοδὲ 
οὐϊΐοτα δβογίρο ἔἤθ, ἴο Ηθγτηθδ, οἶμαι ἰ5 τπ8οα, |Κ ογοώο, 
ἰγοῃῖοαγ. Οὗ. Ἑυγὶρ. “ογαοῖ. 908 χρῆν δ᾽ αὐτὸν, οἶμαι, τῇδ᾽ 
ἄπχιστζσαε χθονί. ἐγ : 

998. κλύω. “41 866 ὉΥ μὸ ψογὰβ 1 πιθδγ.᾿ 
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1001. ὦμοι. ΑΒ ΤΠοΓΘ 'β ΟἿΪῪ οπ6 οἴποσ, δηὰ ὑπδῦ α ἀουδύ- 
ἔπ] ἱπδίδηοθ οὗ 8 βἴ ταῖν αἰνίδίου οὗ 4α νϑυῦβθ Ὀούνγθθῃ ὄνγο 
ΒΡΘΔΪΚΟΙΒ, Ὁ ὯδΔ8 Ὀδθη βυρρεβίοα ὕἤο γϑροδὺ ὥμοι ἴῃ Ἡδστσηθδ᾽ 
ΨΘΓΒΘ, ἰοανίηρ Ῥτγοσαθίμϑυδβ᾽ Θχοϊδιηδλύίζοῃ ἐσίγα πιείγμι. “4148 !" 
ΒΔ 08 Ῥγχοϊηθύμθυβ. “ΑΪδβ'᾿ σοροδίβ Ηρθγιηθβ, “ὑμδὺ ἷδ8. ἃ 
ννοτα,᾽ οἷο. 

1008. καὶ μὴν...γε. “Ὑοῦ, 869 ! ἔδου ᾿οατιοδῦ ποῦ γοῦ ὕο Ὀ6 
ὙἾ86,᾽ 1.6., ΤΊπΙΘ 88 ποῦ ὨΔα ἰδ οἴἶεοοῦ οὗ ἑοδοιβίηρ γου. 

1006. Ιγοπΐο8]. “ΥΩ ἀουύ]688 1 βῃου ἃ ΟὨ]Υ Ὀ6 γερανγὶηρ 
τη ἃ δνουν. ὩΤδθ Ῥγούβϑδίβ 18 εἰ εἴποιμι ἱτη] 16. δοσῃθ ἴδ κϑ 
ὀφείλων 8ἃ8 6 Ῥτοΐαδιβ, “1 1 ονοὰ ζἴτ ἃ Κἰπάποδδ, 1 νουϊὰ 
ΓΟΡΔΑΥ ἰὑ.᾽ Βαυῦ Τπαῦ ψου]ὰ σϑαῦΐγο 6 ἱπάϊοαϊνο τὐ δ ἄν. 

1020.ἁἩ τόλμησον. “Βείηρ ὑδγυβοιῖ ἴο.᾽ τολμάω, ἔτλην, 
Τετ κα; ἴο ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῚΘ 8 πϑύῦΓ8] ΓΘΡΌΡΤΘΠΟΘ, ἤΘΥΘ, οδυδοα ὈΥ 
Ῥγίάο. 

1022. κῦμ’ ὅπως. Ἱποοιηρ]οία δἷμ 6. “11 8 γᾶν Ὀοδῦ- 
ἰηρ ΟἹ ἃ ΤΟῸΟΚ.᾽ " 

1027. τοῦ παντός. ΟἿἷἵ, 982, 

1032. ἀσθενε. “ΤὶΒ Ὀυῦ ἃ σγοδῖς οοποοῖδ ἴο ψὩΐοΒ ἐγ 
οὐδύϊηδονυ ὑγυδβίβ.᾽ Τὴθ αἀδύϊνθ ΘΧΡΎΘΘθ65 ὅΠ9 οδ86 ΟΥ τηοὔϊνθ. 
ΤῊ σόφισμα ψγὰ8 186 ΡΪδῃῃ οὗ γοίπδίηρ Δ ΔΗΒΨΟΥ δηα ὑἢπ|5 
τοἀποΐηρ Ζοιβ ὕο σλαῖζο ὕθυσηβ. 

1034. μεῖον. μεῖζον 16 [80 τη88. τοδάϊης. [11 ἰὖ 8 τοϊαϊμϑά, 
016 τηϑδηϊηρ 85. "1688 ὕμδῃ δῇ ὑπ Α [6 πορεύϊννο Ὀοίηρ ὕσϑῃβ- 
ἔουτθα ἔγομιλ οὔθ ὕϑστη ὕἤο ὕδμϑθ οἴδμϑσ, 88 ἴῃ ΤὨπογά. υἱΐ. 7] 
οὐδεμιᾶς δὴ τῶν συμπασῶν ἐλάσσων ἔκπληξις -- στοδίοτ ὑμδη δῃγ. 

1036. τρικυμία-- 1,αὐ. ἤπιοίιι6 σεσυπαηια, ἀογῖνθα ἔγοσῃη {9 
Ῥοϊϊοῦ ὑῃηδῦ ἐνϑῦν ὕθηῖῃ σγᾶνθ νγἃ8 ὕμε Ἰαγροδὺ. Βυῦ [Π6 οτἱρίῃ 
οὗ 786 ατγθεκ νογὰ ἰβ οῦβουγα ; ῬΥΟΡΘΟΌΪΥ {6 τρι 18 ΤΩΘΙΘΙΥ Δ 
᾿αύθηδίἐσίηρ ργθῆχ. ΟἿ, τρίπαλαι, τρίδουλος, οἴο. 

1044. ῥάκος, Ὀτγοϊορίΐο ορ]θοῦ. “111 βονθὺ ΟΥ Τηϑηρὶθ ἃ 
στοαῦ τας οὗ τ γ μοά ᾿Ξ ὙΨ11 ὕθδὺ ὑπν Ὀοάν ἱπῦο ἃ ταρροά 
Ιη8.588.᾽ (ΟΟΙΏΡΑΓΘ ΒΌΟἢ ῬῃτΑΒ6Β 88 [οϑάδγδ, βοοϊϑίαύθι ᾿πἸρΌΓΟ, 
“[ο Ῥγοάμοθ ὕσϑδίϑθθ, οἵο., ὈῪ ππΐοῃ.᾽ 

1046. κελαινόβρωτον, Ῥγοϊορίϊο, “ Ὑἱσἢ ὈΙ]ΔΟΚΘΗΒ ὑπᾶου ἢΐβ 
κρδνίηρ Ὀ66Κ.᾽ 

1049. ΤῊἷα νὰϑ ἔ01ΠΠΠΠὼὰ Ὅν ΟἸγοῦ, ψῆο, ἐἰγοὰ οἵ [ἰἴὸ 
Ὀδοδῦδθ οὗ δὴ ἱποῦσγαθ ας ψουπᾶ ἱπῆϊοίθα Ὁ 8 ὄστῖται «ἃ 
Ἡγϑοῖοβ, οοηδθηΐθα ἴο ἀΐο ἰὰ Ῥῖδες οἱ Ῥεοταθθοθον. 
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1052. εἐἰρημένος:. ΤῺ6 Ῥχορηδηῦ ΒΘΏ86 οὗ “ ὑχ}}ν Βροῖϑῃ ᾿ 18 
αἰνϑῃ ὈΥ ἐδ6 οὈνίουβ δύ οβὶβ ο πεπλασμένος. 

1063. ἀεικές, “ΠΠΣΘΑΒΟΏΔΌὮ]6.᾽ἢ 

1067. ἐκ πυθμένων, οἴο. “ ΕΤοΙῚ ἰδ τοοὐεα Ὀδ886.᾽ 1 ὕΟΥΔΠΥ, 
« ἔγοτη ὅθ 886, χοοὺβ δηὰ 8]].᾽ 

1070... ώσει. ΤΠ βυθ]οοῦ ΤΩΔΡ Ὀ6 Εἰ ΠΟΣ πνεῦμα ΟΥ 
Ζεύς. Το ἰαῦίοσ ἷθ8 σουύδιη]ν μα βιθ]οοῦ ἴο ῥίψειε δῃηὰ 
θανατώσει. “ ΜΙηρὶθ ἴῃ 8 ὮΘΑΡ 86 Τουρὶ δτιγρίηρ οσοδῃ δὰ 
ὕπο ρμαΐδπβ οὗ [0 ΠοδνθηΪΥ δίδιβ.᾽ ΟἿ. ΒΔΊΚΈΒρθσα Τετηρεϑδί, 
ΑοδΣ. ὅο. 1]., “ΤῊΘ 8θδ, τηουῃύϊηρ ἴο ὑπο ᾿νο  Κἰ ἢ 5 μα κ.᾽ 

107δὅ. μέντοι ἢδΔ8 15 0808] τηϑδηϊηρ οὗ " γεῦ,᾽ “Βονγονοσ,᾽ δὰ 
5 Δα ἀγοββοα ἴο ὕπο οἴδοὺ ὑμπδῦ τῶδυ ἤδνο Ὀθθη Ῥγοαἀυοσθὰ οἷ ἐπ 6 
ΟΒοσγιβ Ὁ Ῥχοσηθίμϑαβ᾽ ψοσαβ, " ΤῊΪ8 ἴβ σταπὰ Ὀαῦ ν ΣῪ τηδᾶ." 

1078. ἡ τοῦδ᾽ εὐχή, Ομ οὗ ἔ6 ΤΏΔΩΥ οογτγοσύϊομβ οὗ [6 ΤΣη58. 
ἢ τοῦδ᾽ (εἰ τάδ᾽) εὐτυχῆ, ΒΘΘΙῚΒ ῬΓΟἕΘΓΘΌΪΟ ἴο 86 τϑδάϊηρ οὗ ὅδ 6 
ἰοχῦ, δἀορίεοα Ὀγ Μγτ. Ῥδῖϑθυ ἡ τοῦδε τύχη. ΟἸΥΔΟΙΒΕ ΔΥΘ εἰ μηδ᾽ 
ἀτυχῶν τι χαλᾷ μανιῶν ; δηά εἰ γ᾽ οὐδ᾽ εὐχῇ τι χαλᾷ μανιῶν, 
ὁ.6., “ἢ Ὠἷὶβ Ἰηδάμοϑθ οχίθῃδ ονυθὴ ἴο ἢΪβ8 ψιβῆθα.᾽ ΤῊ 
ὑγϑηβ᾽ αὐϊοη ἡ τοῦδ᾽ εὐχὴ, οὗο., 6, “ον ἀοοδβ ὶβ ᾿τρυθοδθζου 
((} 6 ἀοδαπὺ τ 8} οὗ νυν. 1067-1078) [411 βῃοχὺ οὗ Βῆδου τηδάᾶ- 
655} [1Δύσογαιυ, “Υ βαὺ ἀοθ8 δἷβ Ῥσαυοσ υδηῦ, 80 85 ποῦ ἴο 
ΒύΣΙ ΚΘ τος ὅ᾽ 

1079. ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γε. “Βυΐ γοὺ αὖ δὴν γαΐθ.᾿᾽ οὖν δδ8 
τὺ ῬΓΟΡΟΙ ἱπέογθη δὶ ἔοσοθ, “πὰ δοοογάδηοθ ψΊ ἢ ἩΠδὺ 1 δδγ." 

1086. παρέ 4 Τὺ ποῦ ὈΓΟΟΪ,, 85 στηθϑίἑη κα που 
Κηοιγεβὺ (δήπου), ΤΥ βιυεορίηρ οσὰβ οὗ βοοσηζι} τδγηΐηρ, 
παρασύρω 1Β ῬΥΟΡΕΥΪΥ υδρᾶ οἵ ἃ ὕοττοηῦ σΑΥΓΥΥ Ωρ ὑπὶηρΒ ΔΎΤΑΥ 
ΟἹ ἰΐβ βίγσγοδιη. ΤΈΘΓΟ ἷ8 ῬΘΥΒΔΡ5 ἀερο  ἐμὰ ΘΙ6 ὑμ6 Β6Ώ56 οὗ 
διασύρω “ἴο κΙρῃΐ, αἰδραγαρθ,, 88 ὅ79 Βαυΐ “ νἱ  ο]Θοθ οὗ 
υὐΐογϑηοθ᾽᾽ τυδ Ὀ6 [86 ρῥγοαοσηϊπδύϊνπρ ἰάθα, δῃὰ {86 σψοσὰ 
ΤΟΌΔΌΪΝΥ ᾿88 σείογθῃοθ 88 το ὅο ὅδ ΤΏΒΏΠΘΙ δηα ἸΟῸΚ οὗ 

Ἡοτιρδὲ 88 ὅο 18 ΨΟΓΑΒ. 
1092. ἀλλ᾽ οὖν. “Ὑοὐ,᾽ ᾿ἰὔογϑν, “)ο δ8 γοὺυ ν1}}, Ὀπὲ 

ΔΟΟΟΣΟΪΏΡΙΥ,᾽ οἷο. 
1096. μὴ δῆτ᾽, οο. ἭΚ'ΔΥ ποῦ 80, ἴογ γοῦ ῬὈσγίῃρ' γοῦσβοὶνο 

ἴο ψοθ.᾽ μὴ δῆτα, ξ6. εἴπητε, ἱτη}}1685 Ζεὺς μὲν οὐκ εἰσέβαλεν, 
οἷο. ΤΠιΐβ βθοιὴβ Ὀούνου ὑπδὴ ΒΌΡΡΙγ Ωρ μέμψησθε ἔτοτη ν΄. 
109.. 

}1}}. τεύχονσα. “ϑϑοἰκίηρ ἴο ἰδθσυν της,᾿ ΕἰὕΘΓΙ]γ, “ ὮῪ 
ῬΑ οἵὕἩ ογϑαίιηρ (ργοβοιὺῦ ρασιοΐρ᾽6) ὕθστοσ. 



ΨΟΟΛΑΒΌΤΙΙΑΒΥ. 

Α. 

ἄβατος, ον, ραΐϊιῖε86 [ἀ, βαίνω), 
2. 

ἀγείτων, πεὶρλδοιυγίοδ8, ἀεδοίαίε, 
718. 

ἅ πτος, ον, ἐπἤεαὶδίε [γὙναμ- 
ὙΙΣ οὐγυεα], 169. 

οὐ ον, »ΈΓ6- Ποιοῖη, 

ἅ οὐεν ος, ον, ϑδἰοορίεδ8, ισαξοἢ- 

Ὕλω, 566. ᾿ 
ἀδαμαντόδετος, ον, 97 αἀὐαπιαη- 

ἐΐπε 7εἴεγ8, 152, 434, 

μάντινος, ον, 97 αἀὐαπιαπέ οΥ 
δίοοῖ [ἀδάμας, λαγαεδὲ ἔποιση 
διιδείαποο; ἰῃ Αὐἰϊςο, 8έθεἴ], θ, 
θά : 

ἄδην, ἐποισῇ [88018], 60], 

ἀδήρῖϊτος, ον, ἱποοπέεδία δῖε, ἴπηι- 
{πος [ἀ, δηρίομαι, οοπιίεπα], 
] Φ 

ἀ ον, ἰἰσλλέ αδ αὖν΄ [-Ξ ἀή- 
ἐρδαρόι ̓ἀήτης, τοϊηα], 4θ0. 

ἀθέτως, οαργὶεϊοιιοῖψ [--οὐ σνγ- 
κατατεθεμένως], 15δθ. 

ἀθλεύω, τογεϑέϊο, διρῆεν, 9. 
αἰϑαλόεις, ἤενν, 1018, 

αἴμυλος, η, ον, τοῖν, 214. 

αἰολόστο ον, απιδίσιοιιβ 
[ϑροΐζθῃ ἰῃὰ ΒΕΣ  ρ (ὈΠΟΟΓ- 
81} Ἰδισταρθο], 679. 

αἰπυμήτης, ἰον- πιπαεα [αἰπύς, 
μῆτι5], 18 

αἰπύνωτος, ον, ἢἦρσῪ-δαοζει, 
-«γτασοα, 849. 

ἄισσω, ᾷσσω, γιυδὴ, 694. 
ἄιστόω, αεδίγον [ἄιστος, τι)1866}], 

167, 240. 

αἰφνίδιος, ον, διιἀάεη, θ98. 
ἄκεσμα, τεριεάψν [ἀκέομαι], 490. 

ἄκικυς, ροισοεγίεε8, δ571. 
ἀκί ον, παρρτοασλαΐἴο, 

᾿υλμδβω δ Ἃ [κιχάν ἢ, 19]. 

ἀκραγής, ποί δαγζῖηρ, 822. 
ἄκρατος, ον, μηηιπε (οὗ τ ϊ86), 
ον, 096. 

ἀλατεία, ιυαπαεγίηρ, 919. 

ἀλϑαίνω, 7οδίεν, 547. 

ἀλέξημα, δαϊεσιιαγά, γτεπιεαν 
[ἀλέξω], 487. 

ἀλεύω, ανοτγί, 580. 

᾿ἀλίγκιος, α, ον, ζζε, 457. 

ἁλίστονος, ον, τοΐεγε ἐἶΐδ τῷ. 
“κοάξ, ἰὸλ. 
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ἀλιταίνω, 2ιιἃ δοῖ., ἤλιτον, δὲΉ, 
δ4]. 

ἀμέγαρτος, ον, ιποπυϊαῦδῖο, βαά, 
410. 

ἀμφήκης, ἀοιυδίο-οὐρεά, -ροὶπέεα 
[ἀκ, δλαν», ας67], 712, 100ὅ 

ἀμφίβληστρον, πεί ; ΡΗ],, 7 εἰέογ8, 
8]. 

ἀναμνχθίζομαι, δἰσὰ ἀεερῖν, 762. 

ἀναύγητος, ον, γανίο89, 1049. 

ἀνηκουστέω, δὲ ἀφα  ἰο, αἴδοδέν 
[ἀνήκουστος, ϑοῦ., 8686], 40. 

ἀνήμερορ, ον, ϑαύαρε [ἥμερος, 
ἑαηι6], 

ἀνήροτος, ον, ιἱπίομολεῖ ὃν 
»ἰοιρὴ, 727 

ἀνθρακόω, γεάτποε ἰο οἵπάετ8, 
380. 

ἀντίπαλος, ον, απίασοηδέϊο, ο}- 
»ροϑδίίο, 686. 

ἀντίπνοος, οΓ ορροδίηγ Ὀίαδία, 
1108. 

ἀντισπάω, ρυϊΐ δαεΐ, 34, 

ἀντλέω, ἀγαΐπ, ἐπάπεγο ἰο ἐδλε ἐπα, 
382. 

ἄνωγα, δὰ [ροτἔοοῦ, ρτχοδοηῦ ποῦ 
ἴῃ 186], 1058. 

ἀπαμβλύνω, ὀίιιέ, 88. 

ἀ υθος, ον, ἑπεαογαδῖο [ποί 
ΡΝ ἃ ουογ. ΟἿ. παρει- 
πεῖν, 132], 192. 

ἀπέραντος, ον, ἐπιραδβδαδίε, Κη 
εοἹέον, ἐδογα 8 πὸ οϑοαρέ [ἀ. 
περαίνω], 159, 1099. 

ἄπλατος, ον, τηαρργοαοδαδίε 
[Ξ-Ξ- ἀπέλατο!], 379. 

ἀπολακτίζω, σρεν", 669. 

ΑΘΒΟΏΨΙ: Ῥγοσαθίμβουβ νίπούυβ.. 

ἀποπτύω, γε)εοί το δ|ογι, 
109]. 

ἀπύω, ργοποίηοο, 610. 

ἀράσσω, δεαΐ, ὅ8. 

ἀρδεύω, ιτοαίον, 87]. 

ἅἄρδις, ἴ,, ροϊπέ, 898. 

ἄρδην, δᾶν,, ὃν ἰδίην ωρ, 1072. 

ἄρειοφ, ον, γιαγίϊαϊ, 427. 

ἀρθμός, κηΐϑοη, «οποογεΐ [ἀρ-αρ- 
ισκω], 199. 

ἁρμοῖ, 7ωδέ ποιο [ἀραρίσκω), θ88. 

ἄῤῥηκτος, ον, υπδγεαζαδῖε ἴα. 
ῥήγνυμι], θ. 

αιοπρεπής, απεὶοηΐ ἵπ δρίη.- 
μγ, 417. 

ἀρχαῖος, α, ον, ργὶηιϊἧυε, οἷά- 
᾿Ἀιλιοηεα, 320. ᾿ 

ἀρωγός, λείμίωι, ἐπ ρεαϊοηέ, 1018. 
ἀστεργάνωρ, ἡπαϊηρ πὸ 7ον ἐπ α 

πυσρέν, θι8: 
ἀστράπτω, Παϑδὴ, 364. 

ἀστρογείτων, πεὶρλδουγσ οἡ 
ἐδ: δίαγϑ, 740. 

ἀτέραμνος, ον», λαγιὶ, δίογη, [τέρ- 
αμνοι-- ἀπκαλδεῖ, 198, 1083. 

ἄτρεστοβ, ον, ἀαιηζοδ8, 424. 

αὐλών, ελαπηεῖ, 750. 

αὐτόκτιτος, ον, 8εζ7- ωγοιρλί, 
παίξιγαΐ [κτίζω], 809. 

ἀφεγγής, υηϑεεη, 118. 

ἀχέτας-- ἠχέτης, δοιιπαΐηρ, τιιιδὶ- 
οαἷ, 590. 

ἄχθομαι, 15ὐ δοΓ. ρ668. ἠχθέσθην 
νβα; υεχοί, 398. ͵ 



ΝοΟΟδΌυΪδΥνΥ. 

Β. 

βάξις, ιυογὰάβ [11ῦὉ., 8ροαξκίπρ, 
βάσκω--- βάκσκω], 68. 

βόστρνχος, ου, οι, 10θὅ. 
βούστασις, οχ-δίαἰΐ, 67]. 
βούφονος, ον, οοἰοδγαίεα ευἱϊῇ, 

δαμσλίον 977 οχοη, δ40. 

βρέμω, γοαν [[τοιη0], 48]. 

βρόμος, ου, γοαν, 813. 

βρύχιος, α, ον, ὕγοπι δε ἄε6;, 
1108. 

βρώσιμος, ον, οαἰδίο, δοἰδα, 487. 

βυθός, οὔ, ἐλε ἀ60}, 440. 

Γ. 

γαμέτης, ὀγέώεργοοπι, 91. 

γαμφηλαί, ὧν, 2ατὉ8ὲ [γαμψός 
ουγνοά, κάμπτω], 363. 

ώννξ, ογοοκεώ - ἑαϊοπεα 
ὰ ΘΑ ΥΔ ὄνυξ], 496. 

γεγωνέω, γεγωνίσκω, ροτῆ. ἢ 
Ῥτγοβθηῦ β86η86 γέγωνα, 8ρεαΐ, 
20], 58], 1011]. 

γηρύομαι, δρεαΐξ, 78. 

γνάθος, ου, ἴ., 7αιυ, 748. 

γνάμπτω, δεπά, 10]6. 

ωπός, ὁν, 977 ἐογγίδίο ἴοοῖ, 
ὙΠ ἀοοιιδ, 364. 

γύης, ου, γύα, Πεϊά, οἷ»δο, 7271. 
γυιοπέδη, ζείίεγ [γυῖον, [ἰηι] 

178. 

γυμνάζω, ἐγαὶπ, αδοὶρίπο, 602, 

ΝΗ ὃν, ἐηιδέαξέης 
ισογιεη, ισομιαπϊἦ, 1026. 

68 

Δ. 

δᾶ -- γῆ. 
δαιταλεύς, )κταϑίεγν, 1045, 
δάκος, ους, πιοηδίον' [δάκνω], ὅ98. 

ϑακρυσίστακτος, ον, 977 ἐγἑοκίηρ 
ἐεαγϑ8, 406. 

δάμναμαι, δεδάτιο, 170. 
δάπεδον, ρίαΐη, 848. 

δάπτω, σπαιῦ, νε [806], 448 

Ὡ α ἴομῃ ιὐὐέϊο, ἔοο ἴοπῦ, 

ΩΤ Ἰνι υτοθαν [δα -τΞ ἕα. 
φόνοΞ], 104 

δέλτος, τύΝ 808. 
δηναιός, ά, όν, απείΐοπί, οἷά, 813. 
Ὁ ΤυΞΤΩ, δγοαΐ ἀοιση, 8ροὶϊ, 

δίαιτα, πιοάο οΥ γε, 498. 
διακναίω, ἐεαν, τασῖ [11Ὁ., σγαίο 

ΟΥ̓ 8074}6 0 ποίϊιὶη9]. 94, δδ0. 

διαμπάξ, ἐλγοισὴ, απὸ ἰμγοιιρῆ, 
θῦ. 

ΤΕ ὀλόγεν, ὀρ ΥΕ88 ἕῃ βρεεσῆ, 

ΩΝ ἿΝ σομέγατ [διά, ἀμφίς, 
οογιρίιοίοῖν ἀαραγί], ὅ66. 

διαρραίω. Κὅδ6 ῥαιστήρ. 
διαρταμέω, δεύεγ, πιαπσὶς, 1044. 
διαστοιχίζομαι, γ»ιαγελαΐ, οΥ- 

σαπῖδο [στοῖχος, τοι), 238 

διάστροφος, ον, αἀἱδίογίεα, 69]. 

διάτοροφθ, ον. 86 ποῖθ 76. 
δίθηκτος, ον, ἀουδίο ιολιοίίοα!, ἐϊῦο- 

οασοά [θήγω, ιτοΐεί], 882. 
δολιχός, ἡ, όν, ἰοπρ, 2902. 

ϑόνοξ, τὰ... τειν, δι. 



θ4 ἈΑΘΒΟΙΨΙ] Ῥγοσηθύμθυβ Ψιμοῦύαβ. 

δρακοντόμαλλος, ον, ιοἱΐἡ, ελαἶῳ ᾿ ἐκτήκομαι, 2ηὰ δοτ. ἐξετάκην, 
ἰοοζδ [μαλλός, τσοοΐ. Οἷ. μαλλοὶ ᾿ 
πλοκάμων οὗ Ὠυσηδὴ ἢΔΙΓ. 
Ἑυτγὶρ. Δαοοῖ. 118], 818. 

δύη, ραΐη, 186, 562]. 

ΧΩ ον», σγίευοιιδίο δελοία, 
10. 

δύσλοφος, ον, λαγὰ ἰο {διε πεοῖζ, 
952. 

δύσοιστος, ον, λαγα ἐο δεαν, 710. 
ΤΥ ἘΕΡΘΙΤΗΤΟΕ, ον, ἑπιρϊαοαδίε, 

δυσπετῶς, λαγαΐν [πίπτω, τηθῦ. 
ἔγοχη ἀϊς6], 77]. 

δυστέκμαρτος, ον, αὐ δέισμίέ, οὗὐ- 
τ: [τεκμαίρομαι, οοηλοοίιγ ΕἾ], 

δυσχείμερος ον, τομέγν, 8ἰΟΥ̓Ψ, 18, 8ῦ. η ᾽ 

ἔα, 41.) 114, 8306. 

ἐγκονέω, λαδίεη, 988. 

ἕδνα, ων, ιτοοὲηρ- σὺ δ, αἴνθῃ 
ὈΥ Ὀγϊἀερστόοιῃ ἴο Ὀγὶάθ, ὅθ9. 

εἴβομαι, ἰοὐ ,αϊϊ ἐπι ἄγορϑ, 40θ. 
᾿ εαἷλίσσω, ιὐλὲγὶ, 1106. 

εἰσοιχνέω, “»' ἐφιιεπέ, 122. 

ἑκατογκάρανος, ον, διπάγεά- 
λεααεα, 36]. 

ἐκβροντάω, δίαεί, 370. 
ΩΝ, ͵7εαϑδὲ οὐ σγεεαϊἶῳ, 

1040. 

ἐκκυλίω, γοϊΐ οὐ αἵ, εαἰγίσαίο, 
81. 

, σοριρίοίεἶῖν ἰγαῦεγϑε, 
“όσα, 731, 760. 

πιο αἰσαῦ, 

ἐκφνσάω, δίοιο ζογ ι, υοπέ, 7839. 

ἐλαφρός, ά, ὀν, [ἰσλΐ, αν, 128, 
287, 27]. 

δλίγδην, ἑογίμοιὶν [ἑλίσσω], 90]. 

ἐλινύω, δλίγζ, ἰοὶίογ, δ8, δ37. 

ἕλιξ, ιυγεαίδ, 1104. 
᾿ ἐμμανής, πιαάἀεποίῶ, θ98. 

εὐὐότῳ πουογίλοῖοδδ, τε ΑἸιὶϊο ὅμως, 

ἐναργής, οἴεαν, 681]. 
Νδ ΤΡ »εορῖίδ δεποαίᾷ ἐὴλε οαγτὰ, 

ἐξαϊστόω. 8,466 ἀιστόω. 
ἐξαρτύω, ὀσιΐρ; τηϊάά]θ, }»)- 

»αγε, 730, 929 

τόω, ἡιαζε οεἷοαῦ ΠὶύοΣΑΙΪΥ, 
τοδίογε δίσλὲ (01, 807. 

᾿ ἐξωριάζω, περίεοί [-- ἐξ ὥρας 
(οαγοὴ ποιεῖσθαι], 17. 

ἐπαν(α)διπλάζω, γειὠοιιδῖε, γ6- 
μεαὲὶ (αυεβύϊοῃβ) σραΐπ απὸ 
ασαΐη, 836 

ἐπαοιδή, ἱποαπέαζίοπ, οἰαγηι, 180. 

ἐπανυρίσκομαι, 2ηα δοΓ. ἐπηυρό- 
μην, αογὲνο δεποῆέ 7γοηι, 28. 

ἐπαφάω, ἰοιιοΐ, 868. 

άργφός, ον, ἐπα ἰδίδηςί ΠὶῦοΣ- 
Υ, οουεγεα ιοἷδδι Αἶηι, οὗ ἴλ0 

609], 807. 

ἐπήβολος, ον, το σγαδρ φῇ, 
φιαδίεν' οΓ [ἐπι, βάλλω], 452. 

ἐπιγλωσσάομαι, δρεαΐξ ἰομαΐν 
αφαϊηδϑὲ, 949. 

ἐπιθωύσσω, λοιπά αἱ, οΥ̓εΥ, 
"3, 288 



ΜοοδΌυ]αΥΥ. 

ἐπίκοτοςβ, ον, απῦῦροὦν ἰκότος, 
απρεγ], 108, 619. 

ἐπιτέλλω, ἱπύν., ἔἰαιση, αὐῖϑο, 100. 

ἐπιχαλάω, γείας, γοϊοπέ, 186. 

ἐπίχειρα, ποι. Η]., τσασεθ, 327. 
ἐπόπτης, 8ρεείαίογ, 807. 

ἐραστεύω, δὲ α ἰουεῦ οἵ, αϑρῖγε 
ἐο, 912. , 

ἐρεθίζω, ασίαίο, 188, 1066. 
ἐτήτυμος, ον», -Ξἔτυμος, 6]2. 

ἔτυμος, ὧν, γεαΐ, σομμὶηθ [εσ, 
τοοῦ ὋΪ εἰμί, δ6], 801. 

εὐάγκαλος, ον, οαἷν 77 ἐδ αΥ̓Ή.8 
ἐο σαγγν, 358. 

εὖγμα, ργαμεΥ, θθύ, 

εὐηθία, πὐπιρῖθπθδα, Γοῖΐ, 391. 

εὐμορφία, ασομγαλίε αϑρεοί, δ08. 
εὐνάτειρα, ῥει εἰ ίοιυ, 914. 
εὐξύμβλητος, ον, ἐαῖψ (0 ἵπίον- 

ργεὲ, 794. 

εὐώνομος, ον, 6}, ἱπαιιπρίοίοιια, 
498. 

Ζ. 

ζάλη, δι, ϑργαν [ζεω, δοῖπ, 
3979. 

ζάπυρος, ον, πεγν [ζα, ἰμηύθηβ. 
ΡΓΘΗ͂Χ, ζάθεος, οἵ. δαφοινός], 
1105. 

Η. 

ἡλιθιόω, δίμρεΐν, 1082. 

ἡλιοστιβής, 5.η-ἐγοιείον 
ἰγαυογηριῖ, 810. 

ἡπίορ, α, ον, δϑοοίλίπρ, 490. 

0ὅ 

Θ. 

θαλασσόπλαγκτος, ον, 8έα- 
γοαγιΐης [πλαζω, τοα!η], 475. 

θάλπω, τυαγηι, 606. 

θείνω, δηιὶ6 [1ωαὐῖπ. “οη.- (01, 50. 
θέλγω, 5οΐΐεπ, 180, 884. 

θεμερῶπις, δαδῆψιϊ [θεμερός.--- 
σεμνός], 186. 

θεόπροπος, τι ΒΡ" Βοηῦ ἴο 
ΠΟΤΠΙ51} ὃ ἀπ ογεοΐο, 877. 

θέορτος, ον,ρ δεανυορ-βίλγγοά, 
αϊυΐπο, 84. 

θεόσντος δηα θεόσσντος, ον, σοά- 
ϑροῶ, 116, 66]. 

θήγω, ιυλοί, δδαγρεπ, 319. 
θηλύκτονος, ον, 9, πιιγαογὶησ 

ισοηιαῃ, 879. ᾿ 

θηλύνους, τοογιαη-ππαοα, 1024. 

θηλύσπορος, ον, 7επιαΐε. 
θολερός, ά, ον, ἐεγδὲ [|θολος, 

για], 

θοῦρος, γιδλέηρ, ἐπιροίιοιϑ [θορ- 
εἴν, θής, Διγ}0], 362 

θράσσω, αἰϊδίιιγδ [-Ξ- ταράσσω], 
610. 

θρασύσπλαγχνος, δοίώ- 
ἀρανριὶ, ἢ 48, 

θροέω, 8, 6αΐ, 626. 
θῶκος, ου, δέει, ἰεπυρῖο, 8δ0. 

θώπτω, "αίίογ, ογέποο ἰο, 958. 

ον, 

θωύσσω, 8ροαΐ;, ογάον, 40]. 1062. 

1. 

ΟΥ ἰάλλω, ἀοαγοαλαᾶι, δι ᾿ 

ἰττι χα 
ἀΞὰ.-- 

χάριν. ἕνεκα. Χὶ βΑΟΌᾺΣ 
τος. 

. τὐἰϊ!ς 
«τς 



θ0 

ἱπόω, ργε88 [ἴπος, Ῥίοοο οὗ ψοοά ̓  
ἴῃ τηοῦδβο- γὰρ ὙὨΐοὰ [8]}85 
δα οαὔοῃοβ ὕῃ6 τηοιιθθο, [,δῦ. 
600], 378. 

ἰσχναίνω, πιαΐζε ἐλέη, γοιΐιςα, 
388. 

Κ. 

καταβασμός, οὔ, ἀοδβοοηί, 830. 

ΑΘΒΟΙΨΙ Ῥγοσαθύηθυβ Μιπούμϑβ. 

κνῖσα, ,αἰ, 504 
κγώδαλον, ὑεαδί, 470. 

κοιρανέω, ὃ5Ω ργίποο, 979. 
ι κορυφή, ρεαΐ, 741]. 
! κουφόνους, ἰἐγἠἐ-πιϊ ποεῖ, 39]. 
κραδαίνω, δλαζε, 1068. 
κραιπνόσυτος, ον, ϑιυϊ-πιουΐπρ, 

« καταιβάτης, ἀεδοοπαΐηρ, δισοορ- 
ἔμ, 367 

καταιγίζω, γιιδ εἰουσα ἰἐζε α 
δϑίογηι [αἰγίς], 813. 

κατάπτερος, ον, ισἱπρεοί, 817. 
κατασκέλλομαι, ιοἱέλμεν, 489. 

κα γαίνω, αἰξεπμαία ; τηϊάὰ,, 
εὐὐεέλεν, 77. 

κατονυρίζω, ηιαζε 
ἐλ ιοϊπα, 986. 

κατώρνξ, ἐπ λοῖοδ, τι ἰοεγοΥοιη. 

κελαινόβρωτος, ον, διαοζεποά ὃν 
σπαισίηρ, 1046 

κέλλω, ὀγίπρ α δδιὲΡ ἰο ἰαπά, 19]. 

κενόφρων, τἰιισὶδο, 78]. 

κερτομέω, ελέαο, βοοϊά, 1007. 

κεύθω, λίαε, εοὐυογ, δ88. 

κηδεύω, ηιαίοϊι ἐτητον ΓΟ ΟΧΊΟΝ 
ὃν γιαγγία261, 909 

κηρόπλαστος, ον, ισαπ-ηιϊιοιζϊοα, 
-αϑδίοηοῶ, δ87. 

κινάθισμα, Πιυίζίογίης, γειδίϊο, 194, 

κίνυγμα, υαπ [κινύσσω], 163. 

κίρκος, ουὅ, λαιοῖζ, 676. 

κιρκόω, γέηρ, 14. 
κίων, ραν, 357. 
αληδών, δομηπεῖ, νοΐσο, 4θ4, 

ἰο βαϊΐ δεΐοτε 

Ι 

[σεύω], 287. 

πνοφόρος, ον, ϑισὶ7-σαΥΥ- 
ἐησίκραιπνός, βισίζέ, φέρω], 158. 

,) ἱοεπιρίο, ὅγοιο (οὗ 8 
ἢ11), 740. 

κτύπος, ουὅ, ἐλωπαογίηρα, 9371. 

ι κυκάω, πιΐς, σοηοιπα, 101ὅ.. 

κυκνόμορφος, ον, ϑισαη-ϑπαρεά, 
814, 

Ι] κυναγετέω -Ξ κυνηγετέω, λιιπί,588. 

λα 

] 

Δ. 

; λαβροστομέω, ἑπείμἶσε α γαπιραηῖ 
ἑἐοπσίια, 

όσυτος, ον, γιβλΐη υἱο- 
οηέΐν, 618. 

; λαιός, ά, ὅν, ἰο( Πδανυ5], 739. 

λακτίζω, ζίοξ. ὅ,6.6 ἀπολακτίζω. 
900. 

ΤΩΙ δϑογυῖοο, 9871. 
λατρεύω, δβέγυο, 989. 
δ ΤῊ, βηποοίδηεϑ5 [λεῖος, 16 ν 181, 

| 
ἱ 

ἱ 

, 

ι 

᾿ 

χέει ὄν, δβηιοοίδ, ἰευοῖ [ἸΘΥἸΕ], 
977, 402. 

λεωργός, ὄν, γεοζί688, ιυϊμΐ [λα 
ἷηῃ λῆμα, τινὶ], λιλαίομαι, 
(οβῖγο]. ὅ 

λινόπτερος, ον, οσὐπναϑ-ιυϊη θα, 
470. 



ψοοδΌΌΪαυΥ. 

λιπαρέω, εαγηπεϑέϊῳ οπίγεαί [λίπος, 
7αὲ, ᾽ῇἈ}6 1Ιᾶθ8 18 οὗ “ βύ οκίηρ 
ἴο ἃ ΡΈΓΡΟΒΘ Ἶ, ὅ28, 1025. 

λοβός, οὔ, ἰοδε (ἀϊνἼδίοη ΟΥ̓ Βθδχῃ 
οὗ ᾿1ν 60), 808. 

λῦὺμα--λύμη, οἰἔγαρσο, γιΐη, 71]. 

λυμαντήριος, α, ον, Τ))ιεγίοιιδ, 
οιγασίησ, 1012. 

λύσσα, γαυΐηρϑ, 902. 

λωφάω, σίὶυε γεβϑέ; δφδἷ8ο ἰπΐσ., 
γο8ί, οεαϑο, 27, 884. - 

Μ. 

μαλακογνώμων, 80}7 - λεαγίοα, 
196. 

μαλθακίζομαι, ἀεαϊ σορέϊν, 978. 
μαλθάσσω, 8ρΐεη, 8οοίλε [μαλ- 

θάκος], 887, 1029. 

μαραίνω, τσεαῦ οὐ [βρο-τός -Ξ 
μορ-τος, Ἠ1ΟΥ8], 61. 

μαργός, ἡ, ὀν, γασίησ, ζιυγίοιιϑ, 
- 9003. ; 

ασχαλιστήρ, 1η., ολαΐπ ἩΠΟΟΥ͂ 
ὰ ἠς ἀρδοῤμν ἐνῶ, ἘΠ γαμΣ σίγδ, 

ματάω, δε ἑκἴϊο, δ7. 
μεγαίρω, σγμάρο, θ44. 

μεγαλοσχήμων, πιασηϊεοηί,417. 
μεθαρμόζω, γεβί, ἐλαηρε, 8517. 

ἀπ λαΣ εοἱἱδ, διαοῖ ἀορίἢ8, 

μήδομαι, ἐμησάμην, σοηέτγὶυο, 485. 

μῆτις, σομηϑοῖ, αεδίση, 927. 

μητρνιά, 8ἰ6}-ηιοί]ιογ,, 746. 
μογερός, ά, ὁὀν, ἑοὐϊέηρ υυἱέδ, σγίοῦ, 

[μόγος, ἰοἱϊ ; μόγις, ιοἱδ, αἱΠι- 
ομζίψ], 676. 

67 

μογέω, ἐοὶϊ, βυμῆεν, 62], 

μυδροκτυπέω, Κογσε δοὶ ἴγον 
[μυδρός, γοα ᾿οί πια88], 874. 

μύκημα, δείξουν, 1088. 

μυριωπός, όν, πιγγίαά-εγεα, ὅ81. 

μύρμηξ, απ [[ογτηῖ08], 461]. 
μυχός, οὔ, γεοο88, λοίϊοισ, 44]. 

μύωψ, σαάῆν, 098. 

Ν. 

ναρθηκοπλήρωτος, ον, γεεά- ἰϊοα. 
5366 ποΐθϑ οἱ 109, 

γαυτίλος, ου, δαΐΐον, 476. 

νῆστις, δίαγυΐηρ νη, εσθίω], ὅ8θ, 
617. 

γομάς, ποιπαΐ, ραϑβίογαϊ, 728. 
γόμος, δίγαῖῃ, μηο, δ900. 

γυκτιφρούρητος, ον, οΓ τσοαζοϊιῖηρ 
ὃν πισλὲ (Β66 πούθ 190), 880. 

γωθής, απ, 62, 

ἘΞ. 

ξυναμπέχω. ὅ'66 συναμκ. 

Ο. 

ὁδόω, δλοιυ ἐδ την, συΐάο, δ0θ." 

οἰακόνομος, ουὅ, λεϊπιδηιαη, [οἵαξ, 
γιααον}, 158 

οἰακόστροφος---ἴοτορ., 623. 

οἶμος, ου, γοα(, ἐγασὲ {ι, εἶμι, 
100], 2, 402, 

οἱστρέω, δε πιαἀάονο δ, Ὁὰ οδολ. 
850. 

αστρίδλοσοι, ον. φοϑϑυ λουχὰι 

590. 



68 Αοβοῦ Ῥγοσαθίμθυβ ΨίμοῦαΒ. 

οἰστροδίνητος, ον, σααηῆν-ιο]ιὲγὶ- Ἰ παράκοπος, ον, ,“εησίο [παρα- 
εα, 605. κόπτω, ρεγυεγέ ὃψ ϑἐγὶζίη, 

οἶστρος, σααῆν, 578. αἰογαΉ 661, 596. 

ὀκριόεις, γυσρεα, 289. ὦ τω ον, αἰοπρ ἐδλε δ]ιογο, 
ὀκρίς ἴογδῃ,, 1087. ᾿ 
ὀλιγοδρανία, Μεοοξίομεδ6α [ἀο- παράλιος, α, ον, ὑν {86 βεα, δ86. 

ἰε{16- 688], δ57. παραμνθέομαι, αὐἀυΐδο, 1084. 

ὁμαρτέω, ἀαδεουαραπῃ, 696... παραμνκάομαι, ἐλωπαε)" αἴονᾳῃ 
ὀμίχλα, πείεί, 148. οΥ ποαῦ, 1108. - 

ρῳρος, Γ Ψ παράοσρος, ὃν, μέϑίγοίο!ιο ΤΟ- 
ἜΠΟΣ, βίνδ ον Κ τρρᾶν ἘΔ αλωδε Οὗ α ΠΟΥΒ8 ἢ ΠΤ εἰ 
ὑπάζω, δεδίοιυ, ᾿ἀφατΆγ, πιὰ ἢ αἰομπηδιὶυθ αἱ α ποξοίιονπε, 87] 

ἰο αεοοτπιραη!! [ὑπαδός], παραπαίω, δὸ γι [5 71} ἩΤΌΠΏ, 
90. ΕΙ ΤῊΘΔΡΒΟΥ ἔγοτη ῬΪαυην ἴι- 

ΤΡ βόλον, ον, γί σἰιϊ-οουπβεϊηρ, δ ΓαΙΩΘΩΥ]. 
ἤν! ρέω, ὥπ|1 δοῦ. παρεῖπον, 

ὸ ρόδύνα; 7086 [ὄρνυμι ὀρίνω, ἢ . ΡΥ, τὐδερυ δ, ααυΐδο, 182, 

βρεθιζω], 208. ς 564, 1059, 
ὄσσε, ων, οις, ἔα εγε6, 607. πασσαλεύω, γῆι, ὅθ, 6ὅ, 118. 
ὀσφύς, :., οἹιίη», δ0. ,Ἶἀχ ν ΤΩ: 6 [παΎ, πήγνυμι, σ0Ή.- 
ὀτοβέω, δοιιπα, ἤπηι, 587. δαρ θα, Ἐρβ τα Τὸ 

π ον, ᾿ἰρλ-ταῖδο ΟΥ, 
ὀχμάζω, μυούεη, ὅ, θ8θ. ἴῸΓ πότάρδιοι “μετέωρος, 937. 

Ι πελώριος, α, ὧν, ἧμηε, πιῃδέῃ, 
Π. Ι ἐρογγίὶδῖε, 187, 977, 790, 

διά, «ρογί, οἰνεϊ "8 ρίαν, 322. Ι πέμφιγξ, υνιέν πα, 814. 

παλαιγενής, αποίοηέ, 892. πέπρωται, ἐκ εἰεδεϊηδεῖ ῬΑΓΈΪΟΙΒ]6, 
, Ω 

παλαιστής, ισγοδέϊογ,, απἰαροησί, πεπρωμένη  ΜΗΒΌΡΝΝ Τὰ ΨῈ : 
941. Ἐ σΟθρΟν, ἐποεεἧπρ υρῖκο, 

παλίμπλαγκτος, ον, δαεΐ ισαἩ- 
πδαταρ ΠἸΧΑΙ, 857. ταρηρεφίς, γοο-γορΐεά [ἐρέφω, 

παμμήτωρ, κ8.)]., τνιέυογϑαϊ 001, 808, 
γιοίϊιογ,, 90. πημαίνω, οατι86 ἰο 8} 7}, ῬδΒ8., 

ἜΥΤΧΥΝ, ον, ηὲϑεγϑαὶ αγίϊ- διβετ, 842. 
ἥοον, θ. στ, αγὶηζαδίο, ὃν ροίϊοπ, 

παπταίνω, }έε67,, δειυσαγ, 342, 
105. Ι πλανάω, πιαῖο ἰο ιυαπεγ, δ86. 



ΜοοΟΘΌΪΔΥΥ. 

πλεκτός, ἡ, όν, ιυουδῃ, οΥ ιυϊοβογ- 
ιὐογῖ, 728. 

πλινϑυφής, ὀγίοξ - οοπιραοίοα 
[ὑφαίνω, τρραυε), 458. 

ποικιλείμων, ιοἱέλ 8βραπσίοα γοδο, 
24͵ 

ποικίλος, η, ον, υαγϊοσαίοα, ε᾿ιν}- 
ἧησ, υογδαΐξῖίε, 810. 

πολύδονος, ον, πιεῖ - ἰοϑϑει, 
«υοχοα, 807. 

πορεῖν (2 πα δΔΟΙ.) Ὡ0 ὈΓΘΒ. ἴῃ 1186), 
ργουΐάο, δεδβίοιν, 634, 649. 

πορπάωυ, ρέη [πόρπη, διιοζίε-»ῖη], 
6]. 

ποταίνιος, α, ον, πηπλεαγά οἵ, 
παιῦ [ποτι - πρός, αἶνος, ἑαίε, 
οἵ, πρόσφατος], 102. 

ποτιγίσσομαι, αρρτοαοΐι, 587. 
προθεσπίζω, ργορ΄λεϑῃ, 219. 

προοίμιον, ργεΐμάε, 7600. 
προσαναίνομαι, ειυἱέδεγ - ὩΡΟΉ, 

15]. 
πρόσειλος, ον, δι) - ιοαγηνοα 

[εἴλη, 818. τισαγηι.}}}, 459. 

προσήγορος, ον, ἑαϊκῖπρ, 85]. 
προσϑροέω, δρεαΐξ ἰο, αὐάγεβ8, 

612. 
προσιζάνω, 8οέέϊα οπ, 281. 
προσίπτημι, Πψ ἰο, οεοπιο ὩΡΟΉ, 

ὑοζιϊ. Ὡια δου. δοῦ. προσέτ- 
ταν ; Ἰτηϊά, προσεπτάμην, 115, 
506, 662. 

πρόσπλατος, ον, αὐ᾿οοβδίδίε {[πε- 
λάζω, αρργτοαοσῇλ], 798. 

προσπορπατός, ὁν, ρίπηεά [πορ- 
πάω], 144. 
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πρόσχωμα, δαπά - δαν [ααἀαεοά- 
λδαρ], 866. 

προνυσελέω, ἐγεαξ τιοἰδἦ, ἱρπογιΐην, 
440 

πρόχειρος, ον, γεαάν [πρό, χείρ], 

πταίω, )οιπάον, 947. 
πτῆσις, Πέρλέ, 496. 

πυθμήν, “ουπααΐίοη, 1067. 
πύρπνοος, ον, 3γε- δγεαίλίηρ, 

ἤονν, 379. 

πωλέομαι, λαιπέ, 668. 

Ρ. 

ῥαδινός, ἡ, ὀν, ἑοπάεν, 406. 
αἰστήρ, τη. δηὰ ἔ,, λαπΊΙον 
[ραίω, 8ηι16], ὅθ. 

ῥάκος, γαρ, Υέδδοη, 1044. 
ῥακία, γοοΐν δἤογε [Ρ]400 οὗ 

ΤΘΔΊΚΟΥΒ, ῥήγνυμι], 732. - 

ῥιπή, δίγοζε, υὐλέπ, 126, 1110. 
ῥόθιον, διιγοὶπρ οΥ τσαῦό8, 1069. 
ῥυθμίζω, γεάποε ἐο γτὐνίδηι οΥ 

ογάου, 249. 

Σ. 

σαλεύω, γοοῖ, 1102. 

σαφηνίζω, οαρίαΐϊη ἰσαφηνής -Ξ 
σαφής], 295, 699. 

σεμνόστομος, ον, ροπιροιιβ, 974. 

σεπτός, ἡ, ὁν, γευεγεα [σεβω)ὶ, 
831]. 

σιδηρομήτωρ, ἱγοη-ἑγηΐηρ, 8309. 

προστρίβω, τι ὠροπ, ἴαψ ον  σκεθρῶς, ἐχαοίἷν, 102, 496. ̓  
(βοοῦσρ6), ἐπ ηἼἶὶοί, 887. σκιρτάω, ἰεαρ, 1106. 
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σκίρτημα, ἰεαρ, 617. 

σμερδνός, ἡ, ὄν, ἐογγὶδιο, ογίηι, 
3608. 

σπαράσσω, γεπά, 1089. 

σταθευτός, ή, όν, δοογοδοα, 22. 

στενοόπορος, ον, παγγοιυσ-ραζἠσά, 
δίγαϊί, 748. 

στενωπός, α κἰγαϊέ, 379, 

στέργηθρον, ἰουε, δ00, 

στίβος, ου, ἐγαςῖ, 697. 

στοιχίζω, αγταησο, ογάον, 492. 

στόμιον, δἰ, 296, 1080. 

στονόεις, πιοιγηζιϊ, 418. 

στρόμβος, ου, υλὲγίιοὶπα, 110. 

στνγάνωρ, πιαπ-]αϊίηρ, 743. 

στυφλός, ἡ, ον, λαγα, 767. 

συγκάμνω, δυηιραϊδίχε, 42], 
1080. 

συγχώννυμι, λεαρ ἱορεί εν, 
πιϊηρῖο, 1070. 

ἀντ ἀρ οοἰϊοοίευοῖψ, ςΟΉ- 
οἰδοῖψ, 518. 

σύμβολος, ου, ογιοη, 495. 

συμπαραστατέω, δ:}0ογέ οατιδο 
οΥ 226. 

συναμπέχω, δλγοια, οοηεεαΐϊ, 
-δώ9. 

συνασχαλάω, οοπάοϊε, 167, 251, 
321]. 

συνεδρία, σολαδὲξαξίοη, δ00. 

συρίζω, ωλέδίϊο, ᾿ιὲ88, 868. 

σφάκελος, ουὅ, δράϑηι, οοηυμδίοη, 
597, 7066, 

σιῴὴν, πι., τοεαΐγο, θά. 

ἈΘΒΟΒΨΠ Ῥγοσαθύμουβ Ὑιμοῦαβ. 

σφίγγω, ἐἰσμίση [1,δὐ. ἴσο. ΟἹ. 
Σφίγξ, ἐλγοξίϊογ], δὅ8. 

σφοδρύνομαι, δὲ υἱοϊοῃί, οὗ- 
ϑέϊπαίο, 1082. 

σφυδάω, δὲ δίγοηρ, υἱσογοιι8, 388. 

᾿ ἐλ 

ταγός, οὔ, τιον [τάσσω], 96. 
ταρβέω, ἀγεαά, 981]. 

ταχύπτερος, ον, διυσὶϊ[-εὐἱησοί, 
88. 

τέγγω, γιοὶδέοη, βοζίοη, 1029. 
τείρω, τοραν' οὐ, αἴἶὶεί, 8358, 696. 

τελεσφόρος, ον, ασοογερίϊδλΐης, 
δ19. 

τερμόνιος, α, ον, αἱ εαΐγοηιϊο 
»οΐπί, Ἰ.. παγος-- (1) οαέγοτηι- 
ἐξν οΥΓἹ ἐλε δἰ, οὐ (2) λὲϊ αἱ 
οἄσε οΥ ἐδλο ιτιοογϊα, 117. 

τηλέπλανος, ον, ζωγ-γουΐηρ, ὅ9]. 
τηλουρός, ὁὀν, γεηιοίε, 1. 

τινάκτειρα (ἔϑτ. δι δῦ. υδοᾶ 88 
8].), εἰδὴ ροιῦοῦ ἰο δλιαξεο, 
945. 

τινάσσω, δῆαΐζο, δγαπαΐδ)ι, 938. 

τλησικάρδιος, ον, ἰοϊογαηέ- 
λεαγίοα, υηζεοϊέησ, 168. 

τορῶς, οἰεαγὶψ [ ρίογοϊησίψ. τειρω, 
τόρος, δογ6 7}, 622. 

τρίαινα, ἐγίαάονιέ, 947. 

τρίγωνος, ον, ἐζγεο-ογπογοα, 832. 

τρικυμία, ἐγίρίε (ἴαγρ6) ισαῦε, 
1086. 

τρόχις, γηηον, ἤμηλον, 962. 
τρυχυθυοβαι, τολέγὶ απαὶ ἐισὲξϑέ, 

]. 

τρύω, ῃὉοαγοίοων, Ζ1. 



ΜοοδΌυΪδΥΥ. 

Υ. 

ὑπαίθριος, α, ον, ὑοπεαί,, {ἢι6 
ορέϑῃ δἔψ, 118. 

ὑπνοδότης, 8ἰερρ-σίνϊηρ, αγοιυϑῳ, 
590. 

ὑποπτήσσω, ογοιοΐ, δοΐογο, 98]. 

ὑποσυρίζω, ιτυλιδέϊο δον, 120. 

ὑπτίασμα, ερ-ἐμγηΐησ, 1020. 

ὑψήγορος, ον, λίρἠ-βροαζίηρ, 
φῬγοδμγιρίμοιι, 820. 

ὑψηλόκρημνος, ον, το ἰοτν 
ογαρϑ, ὃ. 

ὑψίκρημνος Ξ ἰογτϑροΐηρ. 

Φ. 

φανός, ἡ, ὅν, ὀδγὶρλί, 540. 

φάραγξ, ρογρε, τωυΐπε, 686. 

φεψαλόω, δι» ἰο αϑῆε8, 870. 

φιτύω, ογεαΐε, 24]. 

φλοῖσβος. ὅ366 φλύω. 
φ Ῥγαίο, ὄὅγαρ [ΠἸΌΘΓΔΙΪΥ, 

διιδῦϊο-ρ, διροῖϊϊ σηιρεϊᾳ,; 
φλύκταινα, δὲϊδέεγ ; φλοῖσβος, 

| μοῖδο οὕ ͵οαπιῖηρ 8εα; ΘΑναρθν, 
| 4416 ἑαίζκ], 512. 

φοῖβος, η, ον, ὀγοΠξ, 22, 

φοιτάλεος, α, ον, αἰθέγαοίἑηρ, 
γιααοηῖης, 61θ. 

φρενόω, ἱπϑίγιιεί, 848. 
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Χ. 

χαλάω, ἰοοβοη, ἴραῦα ἰοοϑο, γ6- 
ἰραϑο, 58. 

χαλινός, οὔ, ὀγίαϊο, 678. 

χαριτογλωσσέω, οἷἶοδε. ὥροικ 
ΙΏΘΥΘΙΥ ἴον Ὅ:6 Ῥύγροβο οὗ 
ΡὈἰθαϑίηρ ψιύθμουῦ Ι᾿ηὐθπαϊηρ 
ἴο δοῦ ου ὅδϑ ψόσαβ, 302, 

Χαιμάζομαι, δὲ δι είοα ὃν 8έογΎη8, 

«ἢ ὁγαὰ [χείρ. 
οὗ. κώπης ἄναξ], 45. 

χερνήτης, ογαεηιαῃ [χείρ], 912. 
χλιδάω, οαπζέ, δὲ ργοια, 992. 

χλιδή, μων, λαιρ)ίηο85, 474, 
444. 

ἄναξ., 

χολή, σαϊι-διαάάον, 508. 
χρίμπτω, ὀγίπρ οἰοϑε ἰο, Ἴ82. 
χριστός, ή, όν, ἐϊμαΐ δσαπ δε γεδϑδοὰ 

ΟἿ, 07 ϑαῖνο, 488 

χρίω, γε, σγαξθ, 8ἰΐπρ, δ78. 

Ψ. 

ψαίρω, τοιιςἦ, ζἰσλέϊν, 402. 

ψάλιον, ολαΐπ; Ἰἰΐογα!ν, ὀυγίαϊο, 
δά. 

ψάμμη - ψάμμος, ϑαπα, ὅ86. 
ψελλός, ἡ, ὄν, οὔβοιγα ΠιξογαΤ]ν. 

ἱπαγίϊομίαίο. ψελλίζω,ϑίαηνη 67] 

Ψύχω, εληϊ, 712. 

ΟἸΑΒΘῸΥΝ : Βουοχὺ Μδοίϑιοβο, Ρσίμίον ἰο ἰμ6 σ πἰνοχαϊς. 





ΜΑΟΜΙΕΙΑΝΒ 
ΕΙΕΜΕΝΤΑΒΥ ΟΠΛΘΘΙΟΞΚ. 

18τηο, ΕἸΡ ΘΟ ΠΡΘΏ6Θ 680 ἢ, 
ΤῊΙΒ βου 98 8118 ᾿πῦο ὕνγο 9145868-- -(1) ΕἸσϑὺ Βιοδά- 

ἱὴρ Βοοῖβ ἕο ΒΘΡΊΠΠΘΙΒ, Ὀγονι δα ποῦ ΟὨΪΥ στὶὺὰ 
Τηϊτοδαοίίοηβ δπᾶ Νοίΐα5, Βαῦ τὶν ΨΟΟΘΔΌΏΪ]ΔΥ 165, δά 
ἰῃ ΒΟΙΏΘ Ο8808 ὙΠ} ΕΥΧΘΙΟΪΒ68 Ὀδβθὰ Ἴρου ὑμθ ὑοχύ. 
(2) βιθρρίῃμρ-βύοῃϑϑβ ὕο ὑμθ βύιαγ οὗ ρδυϊου]δὺ δυῦθουβ, 
ἰηὐθπαθα ἕο ἵθοσΘ δανδπορα βὑυἀθηῦβ, ΣΟ δύο Ὀθρίῃ- 
Ὠἷπρ ὧο τοϑδα βυοῖὶ δυΐμοιβ δ8 Τόσθῃοθ, Ρ]αύο, ὑῃ9 
Αὐὐῖς Ῥγδιηδύϊδίθ, δὰ ὅῃθ Βδγάοσ ραγὺβ οὗ Οἴοδτο, 
Ήρογϑδορ, ΊΓΡΊ], ἀπα ΤὨυογαϊάθα. ΤῊΘθΘ 8.6 ῥχονίἀϑά 
τι Τηὐγσαπούϊοηβ δὰ Νούοβθ, Ὀπΐ μ0 ῬΟΟΔΌΏΙ]ΑΣΥ. 
ΤῊο Ῥυἢ ΙΒΏΘΥΒ ὕᾶνο Ὀθθῃ Ἰοϑα ὕο ρῥγονϊἂθ ὑμ8 ζῇουθ 
βύγι οὐ Ἐ]θταθηύασυ ΒΟΟΚΒ τ ἢ} ΘΔ ]ατθα ΕΥ̓͂ ὑ86 
τοργοβοηὐδυϊοηβ οὗ ΤΩΘΗΥ͂ ΘΔΟΏΘΥΒ, ὯῸ Πο]ὰ ὑβδαῦ 
ὈΘΡΊΠΠΟΙΒ ἀο ποὺ ἀπἀογβύδμα ὑμθ 80 οὗ ἃ ΤΟ ΣΟΠΔΥΥ, 
διηα οὗ οὐουβ Ψ8Ο, 1 86 6886 οὗ τα 41]6-ο61455 βοῇοο]β, 
ΏΘΥΘ 86 οοβὺ οὗ ὈΟΟΚἁΑΓ 18 ἃ ΒΟΥ ]Ου 5 ΘΟὨΒΙ ἀογύϊοῃ, 
δανοοαῦύθ ὕμβθ Δ οοδθυϊαυΥ δυβϑύοα Ομ ρυουημαβ οὗ 
ΘΟΟΒΟΙΥ͂. [1Ὁ 18 Βορρᾶ ὑδαὺ ὑμο ὕψο ραγΐβ οὗ {μ6 
ϑουῖθβ, Αὐὐπρ Ἰὔο Οπ6 δῃούμϑυ, ΏΔΥ ὑοροῦμου ἔμ] 6] 
811 ὑμ6 σραυτοιηθηὺβ οἵ ἘΠϑιηθηύαυΥ δῃἃ Ῥγθραγαύοσυ 
ΞοΒοοΪ5, δρᾶ ὑῃθ Τονου ΕὈΥΙΩΒ οἵ ΡῈ]16 ΞίομοοΪβ. 

ΤῊΘ ζο]ονίηρ ἘΠοιμθηύαυυ ΒΟοΟΪκβ, εὐὐξλ Ζ7ηΐγο- 
ἀμοίίοηϑ, Νοίθθ, απὰῷ ΜΟΟΔΌΏΪΑΥΘΒ, ἃτὸ οἰύμου στϑϑαγ 
ΟΥ̓ ἴῃ ῬΧΘΡδσδύοῊ Ὃ---- 
ΑΕΒΟΗΥΙΌΞΒ, Ῥχοπιοίῃθιβ ψιποίαΒ. ΒΥ ον. Η. Μ. 

ΒΤΕΡΗΈΧΒΟΝ, ΜΑΑ., Ηρδα- Μαβύοσ οὗ δὺ Ῥούδσ᾽ Β βοιοοῖ, ζοσῖκ. [Βεαάψ. 

ΟΑΈΙΒΑΒ, μἶμθ 6411 ναι. ΒΟΟΚ 1. Βαϊίοὰ ὃὉγ Α. 8. 
ὝΑΣΡΟΣΕ, Ἐραΐν. 

ΤῊΘ Τὴ γδεϊοῇ οἵ Βυϊίαϊη. Βοὶπρ βϑ᾽ϑοίζοιβ ἔσοση Βοοὶκβ 
ΙΝ. δηᾶά Υ. οἵ 1:6 “6 Β6110 Ο8]1[6ο." Αἀερίοα 705 [6 86 οὗἁ 
Βορίημοσβ. Τι Νοίοβ, ΤΡ ΌΒΕΙ; διὰ Ἐχογοΐβοδ, ὉΥ Ὗ. ἀλβερ ας 
Μ.Α., δπὰ (6. 6. Ὀύξειειν, ΜᾺ 

Τη6 641} Ἧα,. ΒΟΟΚΒ 11, ἀπᾶ 1]. Βαϊιρα. Υ 
6. ΕΒυΤΒΕΈΒΕΟΒΡ, ΜΑ,, 11,.,ὃ)., Ἠεδὰ Μαβίοσ οὕὗὐ οβίχη πϑίοῦ 

ΤΟΥ [Βεαάν. 

ΤῊΘ ΘΑ]ΠῸ ΑΥ. ϑόθη 68 ἴγοπὶ ΒΟΟΚΒ Υ͂. δᾶ νΊ. 
Ἑαϊ θὰ ὮὉγΥ Ο. ΟΟΙΒεοκ, Μ..., Αββίβίδηῦ Μαβίεσ δ ΗδυσΟΥ͂ : ζοτταοιὶς 
ἙδΊΙον οὗ Τυῖηἱν ΟΟΙ]6Ω6, δι τάχ. ΧΆΔοΑΣΝ.- 

ΜΑΟΜΙΠΑΝ ΑΝῊῸ Οὐ. τοκυσα. 



ΜΑΟΜΙΕΓΑΝ ὃ ΕἸΕΜΕΝΤΑΡῪ Οἱ Αδ8108 

(Οοηέιηιο.) 

ΟἸΟΒΕΟ. Ὧθ ϑοηθοίΐαΐο. Ἑάϊοὰ Ὁγ Ε. 85. Κ'πυσκβύποη, 
Μ.Α., Ἰαΐθ ΒΘΙ]ΟΥ͂ οὗὁὨἨ Ἐ1}λ}λΑ 1161] ΟὍ]]6 6, σϑιιυχχθ. [Σπ Ῥγοραγαίίον. 

7 Ατϊο Ἰα, ΒΥ 186 βαῖὴηθ ΕΑ ΟΣ. 9 [Κεαὰν. 

ΒΟΥ οἱ ἘοΙΔη Ηἰβίοσσ, αἀαρίοὰ ἔὸ {Π| 
ὕδβο οὗ Βορίηποῦβ. ἍΠῺ Νούθθ, ΟσΔΌΙΑΣΥ͂, δὰ Εἰχοσοίβοβ, ὮΥ {}10 
λον. ἃ. ΚΕ, δεανθ, Μ.Α., Το] οὗ Ηογυζγα ΟὈ)]ὸ.μ6, Οχίοσα, δπὰ 
ΑΟ Ὗ. 5ΟΝΕΡ, Μ.4., Αββίβέδην Μαβίθιβ αὐ ΤἩΔΙΙΟΥΌΥΥ ΟΟ]]ΟρΘ. [1ραὰν. 

ΕἘΠΤΕΟΡΙΠ5. ΑΘΕΉΙΟΙ ον {80 ὕδε οὗ ΒορίΏποιΒ. ΙΝ 
Νοίοβ, Ψυοδ! ΑΥ, ἀπ ἘΧΟΤΟΐΒΟθ, ὉΥ ΊΣΣΑΜ ΙΗ, ΜΑΑ, δπὰ 
Ο. α. Ὀυεξειεῦ, Δ.Α,, Αβϑιϑίδηῦ Μαδίοσβ δὖὺ ΒΌΣΤΟΥ Οουπὲν Βολιοοῖ, 
ΟΥ̓Δ] οἰ μἢ. [Πεαᾶψ. 

ΘΒ ΕΣ Καὶ ΤΕΡΤΑΝΕΙΝΊΤ, 6] οὐ] 008 ΤΌτη 86 (Ἰ03Ρ68]8. 
Βαμμοὰ ὉΥ̓ ον... Α. ΟΑΥΡΈΕΚΥ, ἰδΐθ ΕἜΘΙΟΝ οὗ δῦ. Φ901}᾽8 ΟΟἸΙΘ 6, 
Οαλ τᾶ ρθ. [1π ρτεραταϊζοη. 

Η0] ΝΈΒ. 118Δἃ. ΒΟΟΙΚΊΙ, Ἑαϊξοὰ Ὁγ ον. ΦΟΗΝ ΒΟΧΡ, ᾿ Α., 
ἃ Α. 5. ΔΥΑΙΡΟΤΙΈ, 1.4. [Βεαάν. 

ΠΤ ΒΟΟΚ ΧΥ͂ΙΠΙ, ΤῊΘ ΑΥῺΒ οὗ Δ0Π11105. Εαϊϊοὰ 
5. ΒΗ. Φάμεϑ, Μ.Α., Αββϑίβϑίδηῦν Μαβίοσς αὖ Εἰοιλ Ο0116,6. [Πεαὰν. 

ΟΠ Υ, ΒΟΟΚῚ. Εαϊίοα Ὀγ ἴον. ΦΟῊΝ ΒΟΚΧΡ, ΔΑ Α., 
δὶ Α. 8. ΆΙΡΟΙΕ, ΜΑ. [Βεαὰ 

ἨΟΘΟΒΑΟΘΕ, Οἀ68. ΒΟΟΙΒΊΙ.--ΤἰΥ. Ἑαϊεα Ὁγ Ἰ. Ἐ. πλθν, 
λ1.4., 16 ΤΌΠΟΝ οὐὗἁἨ 5.. Φοῖ᾿᾽ 8. ΟΟ]16μ6, σαμ τί μθ; Αβδίβϑύδηδ Μαδίεοσ 
αὖ 0:6 ΟἸασ Ποῦ Β6. Ἐδοἢ 18. θά. ἰοασψν. 

ΤΙΝΥ. ΒΟΟΚΙ. Ἑαϊοα υγ Η. Μ. ΒΤΕΡΗΕΚΧΒΟΧΝ, Μ.Α., Ἅμα 
Μαβίοσ οὗ δ. Ῥοίδ᾽ Β Βοῦοοὶ, ὙοΥκ. Ἐεαὰν. 

ΤῊ6 Ηδηηϊθα]αη ὟΑΥ. βοΐηρ Ῥασὶ οὗ [86 ΧΧΙ. δα 
ΧΧΙ͂Ι. ΒΟΟΚΒ ΟΥ̓ ΧἱΥΎ, δἀδρίρα τῸΣ {6 τι88 οὗὨ ὈομΙΏΠΘΣΒ, ὉΥ α. Ο. 
ΜΑΟΛΔΟΙΑΥ, Μ.Α., Αβϑιβίδηξ Μαβίοι δὲ ἘΌΌΥ ; ΖΟΣΙΔΟΣΙΥ ἘΘΙ]ΟΥ͂ οὗὨ 
ΤΎΪΌΥ Ο011856, αν τί άρθ. [δεαᾶψ. 

ΤῊΘ ΒΙ066 Οὗ ϑ'υσαοῦβθ. ἀ(αγίοά ἔος μ0 ὕδε οἵ 
ΠΟ ΠΠΠΘΙΒ γ1}}} Νοίοδβ, ΨοσΑ]ΟΣΥ, διὰ ΕΧθσοίβοβ, ὈΥ̓͂ ΟΚΟΒΟΚ 
ΙσμΆΒΡΒ, Μ.Α., δῃὰ Α. Β. ὝΆΛΙΡΟΙΕ, Μ.Α. [1 ἐλ τύδεϑ. 

ΟΥ̓ΙΏ. δεϊοοίίοηβ. Επϊοὰ Ὁγ ΚΕ. 5. ΚΒΎσΚΒΌΒΟΗ, Δῖ.Α. 
[Βεαΐψ. 

ῬΗΛΒΌΒΟΌΞ. ϑβο]οοῖ ἘΔΌ]65. Αἀαρίοά ἴογ ὑπὸ ὅθε οὗ 
Πυσίηποσθ. Πι Νοῖος, ῬΟσΑυ]ΑΣΥ, δηἃ Εὐχοσοίβθθ. ΒΥ Α. 8. ΑΙ, 
ῬΩ1.: Μ.Α. [Βραᾶν. 

ΤΗΌΟΥΡΙΘΕΒ. «180. ΕἾΘ οὗ [16 Αἰ Ποηΐδῃ ΟΕ Ἶτθ. 
ΧΥΙ1. ΑΝ ΟΧΧΥ ΠῚ, 

᾿ΑΥνοῚ ΡῚ τα οσαυαατγ. δια Εχογοΐβαβ. ὈΥ Εἰ. τ προσ τα ΜΑ., 
Ῥε]ον οἵ δ. ΤΟΙ Β ΟΟ]]οθ, Οδοι γι ὰρθ.; δὅϑηΐοσ ΟἸββίοαὶ ΜαβΕΥ δὲ 
Βγδάζοτα ΟἸΓΑΙΏΔΥ 61100]. [Βεαᾶψγ. 

ΜΠΑΟΜΊΙΠΙ,ΑΝ ΑΝῸ ΟΟ., ΤΟΝΘΟΝ. 



ΜΑΟΜΙΓΓΑΝ'8 ΕΙΕΜΕΝΤΑΒῪ Οἱ Αδ88|08 

(Οονηιθά.) 

ΥΙΒΟῚΝ. ἈΠ μοὶὰ, Βοοῖ 1. Ἑαϊοὰ γ Α. 8, ὙΑΤΕΗΙΕ 
[Κε 

ποιά. ΒοΟΙ Ψοεἡ Βαϊοά Ὅγ ον. Α. Οαυνεκτ, Μ. σῷ 
Ἰαΐο ΕΟ] ον οὗἩ δι. Φο 8 ΟΟἸ]6σο, ΟΠ τὶ ἄρσθ. [ΒΞ ἄν. 

βοϊθοίΐοηβ. Ἑαϊἰοά Ὀγ Ε΄, 5, ΒΗ ΟΚΒΌΒΟΗ, Μ.Α. [ςΒεαἀγ. 
ΝῸ ΡΗΟΝ, ΑΠΔΡΑΒ18. ΒΟΟΙ 1. Ἑάϊξεὰ ὋΥ Α. ΚΝ... 
ὝΑΤΡΟΙΕ, Μ [Βεαάψν. 
ΤΩΘ ΒΊΟΥ "οὗ Οντυβ. ϑεϊεοϊοα ἔγοτα {πὸ Ουτορεαϊα, νι ς 
Νοίοϑ, οσα]ασίθβ, δηὰ Εἰχογοῖίβοβ.Ό ἘΕι θὰ Ὁ ον. Α. Η. ΟΟΟΚΕ, 
ΜΑΑ., ΒΘ οὗ Κίηρ' Β ΟΟ]]θα6, σι τί μθ. κΐπ ἐδ ῬΥδι8. 

ΤῊ6 ἔο!]ονίπρ τοῦθ δἀνδηοοθα Βοοϊτα, τὶ Τηΐτο- 
ἀυούϊομβ δηὰ Νοῦθβε, θα πὴ ῬοΟΟΔΌΠΙΑΣΥ, δὺο οἱ μοῦ 
ΓΘΔΑΥ͂, ΟΥ 1 ῬΥΘΡΑΧ ΟΣ :---- 
ΟἸΘΕΈΟ. δοϊοοῖ Γιοίίογβ. Ἑαϊίοά ὈΥ ον. Ο. Εἰ, 5ΒΑΝΒ, 

Μ.Α., ἘΘΙΙον οΥἨ Ἠογογὰ ΟΟἸ]οχο, Οχίοσά, δηὰ Αβδίβίδηυ - Μαβίοσ δὲ 
ἩδΙΘΥ θυ ΟΟ]]6 βιεαάψ. 

ΒΟΕΙΡΙΡΕΒ, ἤδουρα. ΕἼ οὰ ἘΥ Βον. ὕοην Βονν, ΜιΑ,, 
δηὰ Α. 85. ΆΑΓΙΡΟΙΕ, ΜΑΑ. Βασαν. 

ἨἩΒΕΟΏΟΤΟΌΞΒ. 86] Θο 005 εἰἴοτῃ ΒοΟΚΒ ΥἹ]. δπὰ ΤΙΙ. 
ΤΗΝ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΧΕΈΧΕΒ. Ἑάιζεὰ ὉΥ Α. ΗἩ. ΟΟΟΚΕ, ΜΑ., 
ΕΘΙ]ον δηὰ ΤοούγοΣ οὗ Κίηρ 8 ἘΡΕΝ Οαπιοτίαμθ. Βεαᾶψ. 

ΠΟΒΑΟΘΗΕ. ΘΙ ΟΙΙΟῊΒ ἴγτοση ἴὴ6 β'δΕῦοβ δηᾶ ΕἸ 18.168. 
ὋΥ Β ΄. . ΒΑΚΕΒ, Μ.Α., Β6)]οὸν οὗ 5... Φοῃπ’ 8 ΟΟ]]ορο, 

ἸΑ μα ΡΡΝ ΡΤ Μαδβίου ἴῃ Μαυ]θοσουρὰ ΟΟ]]6,θ6. Ἐοαᾶν. 

Βο]θοῦ ἘΡοάθ8 δῃὰ Ατϑ Ῥορίϊοδβαι Ἐπίτοὰ ὉγῚ Η. Α, 
ὍΑΙ, Μ.Α., ΤΟΥΤΟΙΣῚ Βοηίον ἰαάοηΐ οὗ ΟὨτβυοπυτοι ; Αδββίβίδηϊ 
ΜΆΡΙΟΣ ἡ ἃ ὙΠΟ οϑύου ΟΟ]]6 6. [εαὰψ. 

ΓΠΙΝΥ, Τὴ [880 το Είηρθ οὗ Νίδοθαοηῃ. ΘΟΘΠΟΒ 
ΕΕΒΟΜ ΤΗΕ ΤΑΒῚΤ ὈΕΘΔΌΕ ΟΕΠΙΥΥ͂. ϑοϊοοίοα δᾶ Ἐκὶοὰ Ὁ 
Ε. Ἡ. ΒΑντΙΝΒ, Μ.Α.. ΘΙ οὗ Κίηρ᾽ Β ΟΟ]16.θ, Οδιη σί ἂσθϑ : ἡτα 
Αββίβίδης- Μοβθον δὲ Ἐΐοη ΟΟ]]6σ6. [-π ὁδραταίΐοΆ. 

ῬΗΑΤΟ, ,  ἘΛΟΣΡΕΤΟ δὴ Νοηοχοηῦβ. Ἑάαιτοα Ὁγ Ο. Ἐ. 
ΔΒ51681 ΤΘΟΐΌΓΟΣ δῃὰ 1δἰ6 ΕῸ]]1ΟΝ οἵ ῳ 0) 

ἩΣέοας Οδι τἱᾶμθ,. [Πεαάᾶψ. 
ΤΕΒΕΝΟΕ, ΘΟΘΉ 88 ἔἴροῃ ἴη8 Απᾶγία. Ἑαϊίοᾶ ὮΥ δι " 

ΟΟΒΝΙΒΙΙ, Μ.Α., Αβϑίβίδη - ΜΙ Αβίοσ δὖ Εΐοη ΟΟἸ]ορο. 

ΤῊΒ ΟΒΒΕΚ ΕΠΒΟΙΑΟ ΡΟΒΤΗ͂. ἘΤΟΙΩ ΟΑΙΝπαΒ ἡ ἴδ 
ΟΑΙΠΙ ΜΑΟΘΗΌΞΒ, βΒεϊθοϊοά δηὰ Ἐδ᾿εὰ Ὁγ ον. ἨΈΒΒΕΒΤ ΚΎΝΑΒΤΟΝ, 
Ώ.Ὁ., Ῥυϊησὶρα] οΥὮ Ὁ ΠΘΗΡΠΤΑΙΙ ΟΟΙ]οο, δα ΤΟΣΙΘΣΙΥ͂ ἘΡΡΟΝ. » Βι, 
7" η Β ΟΟ]]οσΘ, στη τὶ ἂρ, 

ΤΗΟΟΥΡΙΡΒΒ. ΒΟΟΚ Ὁ. ΟῊ5. 1.---Χ1.1. ΤῈΘ σαρίστο 
ΕΞΡΗΛΑΟΤΕΙΝΙ͂Α. Ἑάϊτοα ὉΥ Ο. Ε. ὅβανεβ, Μ.Α. 

ΨΙΒΟΙΙ, αθΘΟΥΡΊΟ5. ΒΟΟΚ 11, Ἑάτιοᾶ Ὁγ Βον. 7. Η. Ἔϑμοι 
Ἰαΐθα ἘΌΙΙΟΝ οὗ Μοσγίοη ΟΟἸ]ορο, Οχίοσὰ ; Αβϑίβίδην-Μαβίοσ δὲ 

ὕρρίμαμαπι, “» Οἰπον Ῥοϊιιπιδα ἰο ζοϊϊοιο. [Εεαάᾳ. 

ΜΑΟΜΊΠΑΝ ΑΝῸ οὐ. τουσϑα. 




